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V. Żarkovic
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do Polski
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Ju~osławil.
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Departament ObrQny ogłosił, że .w
23 marca minutę po poł
nocy czasu GMT u wybrzeży Libii rozpoczęły się manewry lotniczo-morskie floty Stanów Zjednoczonych. Potrwają 10 dni tzn do 1
kwietnia. B i orą w nich udział: trzy
lotniskowce „Coral Sea", „Saratoga" i ,,America".
niedzielę

Jak pisze agencja France Presse,
na źródła amerykań
$kie, flota i lotnictwo prawdopodobnie otrzymały wolną rękę w
penetrowaniu Zatoki Syrt,
którą
Libia uważa za swe wody terytorialne. Trypolis zapowiedział atakowanie każdej obcej jednostki , która przekroczy 32 stopień <;zerokoś
ci ~eograficznei północnej, wyznaczający g'ranicę libijskich wód terytoriall}ych na Zatoce Syrt.
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W poniedziałek, 24 bm., 11rLybywa do Polski z
oficjalu4
przyjacielską wi2ytą Vidoje żar
kovlc, pr:i:ewodniczący
Prezydium KC Związku Komunistów

Prowokacyjne
manewry floty USA
u wybrzeży Libii
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miliona złotych nagrody
c

Informacje w t.:J ~„.-„ w 1e nalez: kradzieżą bezcennego zabytku sztuki sakral- ży przekazywać do
Rejonowego
nej i kultury narodowej, Urzędu Spraw Wewnętrznych
w
jaka miała miejsce w ka- Gnieźni e, Prokuratmy Rejonowej
Prokuratury Wojetedrze gnieźnieńskiej w. nocy z 19 w Gnieżnie,
na 20 bru„ 1pinister kultury i sztu- wódzkiej w Poznaniu,
Komendy
ki prof. Kazimierz Żygulski, dzia- Głównej MO w Warszawie
(tel.
łając w porozumieniu z biskupem 43-10-53) lub najbliższej jednostki
Jerzym Dąbrowskim,
sufraganem MO.
Powyższe uzgodniono z Prokuraarchidiecezji gnieźnieńskiej,
wy·
znaczył

nagrodę

w

• wysokoś~i

•Dochody i wydatki ludności w latach 1986-1990
I

• Pra'ce nad planami województw

Komitetu ·Centralnego PZPR
na X Zjazd partii
Zgodnie z uchwalą

Podkreślono

i:e zbl!ansowanie
pieniężnych przychodów ludności
z wydatkami, w tym zwłaszcza
zrównoważenie bieżącego funduszu
nabywczego ludnQści, przeznaczonego na zakup towarów i usług, z ic.h
podażą stanowią warunek realizacji strategicznego celu Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego
na lata 1986-1990, jakim jest tworzenie i utrwalanie zdolności gospodarki do zrównoważonego i efektywnego rozwoju.
Istotne znaczenie dla zapewnienia
postępu
w równoważeniu rynku

mieć będzie
wysiłek na

.

------

nej, gospodarnej, nowoc:iesnej i praworzl\dneJ • Tezy z3azdowe koi:kretyzują zadania zarysowane w projekcie Programu P.ZPR, analizują potrzeby, szanse i zagrożenia rozwoju, przedst~w1ają zlozone
warunki jego realizacji. Oto podstawowe s!ormułowama tego obszernego dokumentu:
. .
.
.
- linia polityczna IX Nadzwyczajnego .Zi!lzdu,_ llni8; socjal~st?'cznei
odnowy, sprawdziła si ę w praktyce, zna3dz1e Więc mewątp~1w1e potwierd7.enie oraz perspektywiczną kontynuację w programie, ktory
wytyczy X Zjazd;
- wyszliśmy pomyślnie z dramatycznej próby, przed jaką stanął
nasz kraj. Przywrócony został rytm rozwojowy w życiu społecz11:0-gospodarc7.ym. Polska stała się ponownie mocnym ogniwem wspolnoty pa1istw socjalistyc:z:nycł>. Dorobek o~tatnich lat tworzy - sp?łecz
no-ekonomiczne warunki dalszego rozwo3u. Ten dorobek musi być
umacniany i wzbogacany;
.
.
.
- obron11 7.vwotnych interesów Polski wymaga wewnętrzne] stabilizacji, patria.tycznego zespolenia wszystkich ludzi pracy, zapewnie(Dalszy

zakończ y ły się wiose:ine
międzynarodowe targi
w Lipsku.

c iąl(

z o

(PAP)

TARGÓW LIPSKICH

22 bm.

Plenum •. Komiti:! Centralny ,P.ZPR skie.-

„

- jak podkreślono rzecz wzrostu produkcji i dostaw towarów rynkowych.
W kolejnym punkcie obrad dokonano oceny zamierzei1 zawartych
w projektach wojewódzkich planóv1
społeczno..gospodarzych
na
lab
1986-1990. Prezydium stwierdT.Ho.
że niezb~dne są dalsze prace nart
tymi elementami planó·v wojewódzkich, które odgrywają istotną role w realizacji polityki społeczno
-gospodarczego rozwoju całego kra-1
ju.

Polskie kontrakty

:x;xv

rował do partyjnej i ogolnospołeczne3 dyskus31 tezy na X Z~azd p~rt11,
zatytułowane
Umacniamy socjalistyczne pod:~~awy Pol~k1 bezpiecz-

Ministró\:~=~J

Prezydium Komi&ji Planowania przy Radzie
22 br.1. opraco:van:l'. przez Narodov~ y ~ank Pols~i wst~
pny projekt bilansu p1enięznych pr zychodow 1 wydatkow luciności na lata 1986-1990.
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Najmniejszy na 'wiecie oszlifowany brylant
jest dziełem
dwóf'h belgijskich szlifierzy dro gich kamieni. Waży 0,0006 karata, ma średnicę 0,53 mm i 52
fasety.
Aby wykonać to
maleńkie
dzieło ntukl
dwaj bracia - ·
nur;o i Josef van den \Voower
zredukowali
prędkość
tarczy
~zlifit'r~kie.l z 3 tys. obrotów . do
3011, a wynik ich pracy 111ozna
hy\o ocenia dopiero po wykonani11 bard1.o mocno powiększo
nej (70 razy) rotografii klejnotu.

W Brukseli działa od niedawna klinika,
w której wbrew
pow~zechnym I umotywowanym
zyskami zwyczajom,
skrócono
dra~tycznlr czu pobytu pacjentów po operacjach,
Na ~ół
chorzy 11rzyby-vają na opl'rację
rano I odwożeni są tego ~ame1!"0 dnia wier.-iorem do domów.
7.ilanirm dyrektnTa kliniki, jest
tn mot.liwr 110 ok ~50 rodzajach

ucieka rywalom, ŁKS
przegrywa w Lublinie

za h i "":tń\v ·1. \vyja. t, łde 1 n t:hirurgii
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!-.Iinisterstwo Energetyki USA poin1ormowało, że Stany Zjednocrnne przeprowadziły w sobotę próbną eksplozję nuklearną na poliitonie w i;tanie Newada. Siła wybuchu wynosiła do 150 kiloton. Byla to
rw a lJll!rYkańska ks-

plozja
trzech

Smolarek

wy-

min„

ale

jak!

na str 2)

wzywa

o o owo
l\.Tszą odprawioną
w
niedzielę
palmową w obecności blisko 75 tys.
pielgrzymów zgromadzonych
na
i :··lJcu św. Piotra w ~zyrnie, pa·iież Jan Paweł II
zamaugurował
~owo ogłoszony przez Kościół katolicki światowy Dzień Młodzieży.
W homilii papież zwrócił· się do
młodzieży o modlitwy dla położe
nia kresu terroryzmowi, wyscigowi
zbrojeń i wszelkim pogwałceniom
prawa do życia.
Wzywając młodzież, by w ·szczególności modliła się o pokój, P!ipież podkreślił, że w ten sposob
powstanie w świecie wielka. siła
moralna.
Jan Paweł II zaakcentował poparcie Kościoła
dla ogłoszonego
przez ONZ Swiatowego Roku Pokoju, który „wyraża obawy, ale
także I nadzieje całej rodziny ludz-

nuklearna

od

ostatnich

miesięc'Y .

Podczas zwołanej w trybie pilnym na Kapitolu konferencji prasowej, grupa kongresmanów z Partii Demokratycznoj i Republika1iskiej oceniła ten krok Białego Domu jako posunięcie podważające
perspektywy wypracowania układu
n całkowitym I powszechnym zakazie prób z bronią
nuklearną.
Podkreślono, że decyzję o przeprowadzeniu tej eksplozji podjęto w
czasie, kiedy Związek Radziecki jednostronnie przerwał wszelkie eksplozje nuklearne od 6 sierpnia 1985
roku i potwierdził gotowość niedokonywaniA takich prób również
po 31 marca, o Ile strona amerytarasie Pałacu Elizejskiego. Jest to kańska n!e będzie przeprbwadzać
pierwszy tego rodzaju wypadek w prób nuklearnych.
historii V Republiki.
Jacques Chirac <>iświadczył, że już
Senatorzy Mark Hatficld i Alan
2 kwietnia, a więc w pierw11zym
Cranston zapowiedzieli wniesienie
dniu wiosennej sesji nowego Zgro- projektu ustawy o zakazie · finanmadzenia Narodowego złoży dekla- sowania prób z bronią jądrową,
rację polityczną. a więc przedstawi
program działalności . swego rządu jeżeli Z,wiązek Radziecki utrzyma
oraz zwróci się do parlamentu o moratorium na eksplozje nuklearwotum zaufania.
ne.

Nowy dolar

„

identyczne :r; będącymi obecnie w
użyciu, drukowanymi w
niezmienionej formie od ponad 50 lat. Zawierać będll natomiast
wtopion<'!
przezroczystą żyłkę z włókna '{?.Oliestrowego. Nitka ta, widoczna pod
światło będzie poważnym utrudnieniem dla
zawodowych fałszerzy
produkujących własne dolary używających specjalnych
gotokopiarek.
•

Jak poinj'ormował amerykański ·
sekretarz stanu d~. skarbu James
Baker w ciagu najbliższych 15-18
miesięcy zostaną wprowadzone do
obiegu nowe dolary w bardzo' nieznaczriyrri stopniu różniące się od
dotychczas emitowanych
banknotów, leci Za to o wiele trudniejsz:e
Departament' Skarbu nie 1.amierza
do podrobienia.
wycofywać banknotów
znajdujl)Na pierwszy rzut oka będa one cych sl~ w obiegu.

·Nadal małe przydziały
kartkowej·" benzyny

''

Jak illformuje Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej
zostały ustalone na
lI
kwartał
1986 r. jednostkowe
normatywy
sprzedaży henzyn silnikowych (etyliny 78 i etyliny 94) na podstawie
kart benzynowych, prywatnym posiadaczom pojazdów z
silni!{ami
benzynowymi i jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
Uwzględniając możliwości podaży benzyn w I półroczu 1986 r„
jednostkowe normatywy sprzedaży
benzyn pozostaia w II kwartale br

Zmiana terminu
l'estiwalu w Opolu

••
stąpił w meczu
z
Zagłębiem
Lubin.
Walczył
tylko 70

Papież

ciąg

Wśród
pielgrzymów na placu
Bazyliką św, Piotra,
przybyłych z wielu
krajów świata,
była również duża grupa Polaków.

u

POWRÓT DO DOMU
w nmu OPERACJI

(Dalszy

przed

dukty „IIo ,·te'· u ", k os,r et y ki,
3
ta.kze maszyny i urządzenia do
Z ich gospodarzami polskie przed- obróbki drewna, stacje transformasiębiorstw a handlu
zagranicznego lorowe itp.
zawarły umowy na wza~emne do(PAP)
st:iwy lQ.warÓ\\" o war o:lc1 42.~,5 mln
rubli.
Obejmują one kontrakty,
które mają być realizowane jesz- Pod
przewodnictwe~
cze w tym roku, jak również w
przyszłym, a do.tyczą m.in. t@warów, które wzbogacą ofertę naszego rynku wewnętrznego
Zakupiono 8.400 samochodów osobowych marki „Wartburg" oraz
3.200 marki „Trabant", a wszystkie one znajdą się jeszcze w tym
roku na rynku polskim. Również
w br. nasza służba zdrowia zaopatrzona zostanie w pokaźną parW sobotę, 22 marca, rano w Patię „Corinfaru" leku skutecz- łacu Elizej$ldm odbyło się pierwnego w niektórych postaciach cha- sze, krótkie posiedzenie
nowego
ro by wieńcowej i nadciśnienia tę- prawicowego rządu
francuskiego
tniczego. Sprowadzimy też z NRD na którego czele stoi premier Jacwykładzinę podłogową. tkaniny itp. ques Chirac. Posiedzeniu przewodPolskie zakłady naukowe i plaeów- niczył socjalistyczn3' prezydent kraki badawcze otrzymają aparaturę ju, 1''rancois Mitterrand. Zostało ono
rirmy Carl Zeiss Jena. Polska bę poprzedzone spotkaniem członków
dzie dostarczać do NRD m.in. pro- gabinetu w siedzibie premiera, pałacu Matignon.
Posiedzenie miało charakt~r głów
nie formalny, jedynym jego tematem była „organizacja pracy Rady
Ministrów". Prezydent Mitterrand
najpierw przyjął premiera Chiraca
oraz ministrów: spraw
zagranicznych Jeana-Bernarda Raimonda i
Się
obrony, Andre'a Girauda, a następnie
odbyły się rozmowy z udziałem
W dniach 7-8 kwietnia 1986 r. wszystkich 37 członków
1;1.owego
minister ~praw zagranicznych Ma- rządu.
rian Orzechowski złoży oficjalną
Posiedzenie Rady Ministrów przewizytę w RFN na zaproszenie mini- biegało w chlodnej atmosferze. Zrestra spraw
zagranicznych RFN zygnowano z tradycyjnego wspólHansa Dietricha Genschera.
nego zdjęcia prezydenta, premiera.
(PAP) ministrów i sekretarzy .stanu
na

M. Orzechowski
uda • do RFN

*

kiej~'.

Pierlvsze posiedzenie

Napis na koszulce znajdującej
na wystawie nowojorski.ego
sklt'µu z militariami: ,,Wyb1en
si ~
do dalekich egzotycznyc~
kraj im '. Pomaj interesujących 1
niezwykłych ludzi. 1 zabij ich".

turą Generalną.

Nie słabnie głos społecznego oburzenia i potępienia wobec sprawców rabunku i uszkodzeń zabytkowego sarkofagu świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej.
- , Jestem wstrząsnięty, tak jak
ogół naszego społeczeństwa powiedział dziennikarzowi PAP dyrektor Muzeum Narodowego w Po-

;ąą;•w;;m;w;w;;•;wsnwWG~#A

patrzyło

P.Z

związku

500.000 :Eł dla osoby, ktor:i. ws~aze
miejsce ukrycia rzeźby św. Wojciech& lub sprawcę przestępstw&.

powołują c się

się

gnieźnieńskiej

rabunku w katedrze

zł

oburzenia

W związku z finałami
świata w piłce nożnej,

mblrzostw

w tym ro-

ku ulegnie zmianie termin Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
Jak informuje biuro prasowe festiwa.lu, termin imprezy ustalono
· na 22-25 lipca.

na tym samym poziomie jak w I
k.wartale br., tzn. na jeden odcinek
karty benzynowej oznaczonej napisem „Kwiecień-Y", „Maj-Y'', ,,Czer-

W 83 dniu roku
o 'godz. 5.30,

słońce

szło

wze-

zajdzie

zaś

o 17.56.

lmi niny cb hodiq:
Katan~

na, Gabriel. Marek,
P~ '. crżysław

Dviurnt synoptyk
w dniu dzisiejszym przewiduje
dla ł.odzi następującą pogodę:
zachmurzenie du:ie z większymi
przejaśnieniami, Okresami opady
deszczu. Temperatura maks. w
dzień około 8 st. Wiatr umiarkowany i dość silny porywisty
w ciągu dnia słabnący z klet'"llnków południowo-zachodnich i
zachodnich.
Ciśnieni!' o irodz. 19
975,7 hPa en•}! mm).

wynosiło

179J - Prz, s.ęga T. Kościus:z:
ki na rynku 'krakowi;kim.
1976 - Zm. B Montgomery,
marszałek
angielski,
jeden z
głównych dowódców alianckich
w II wojnie iwiatowej,

Natura nie mówl: „nie bl\dź
biedny!" ani
tym
bardziej:
„bądź bogaty", Stale .iN1nak woła: ubądź niez;a1r-!,•1y: 0

wiec~Y" wynoi;zą:

dla motorowerów i pojazclt'lw pochodnych (karta typ-I) - 2 litry;
dla motocykli i pojazdów pochodn ych (karta typ-2) - 3 litry:
dla samochodów i ciagników
z
silnikiem o pojemności skokowej:
- do 900 cm sześc. (karta typ-3)
- 8 litrów,
- ponad 900 cm sześc.
(karta
typ-4) - 12 litrów.
Utrzymuje sii: kwartalny okres
ważności wymienionych
odcinków
kart benzynowych oraz możliwoś<'
zakupu paliwa do zbiornika pojaż
du lub kanistra .
Przy sprzedaży jest wymagana o
becność na stacji be nzynowej po·
jazdu, na który jest
w)·stawiona
karta benzynowa, okazana pracow
nikowi stacji w czasie dokonywa·
nia zakupu paliwa.
Od
31
marca
1986 r. traca
ważność odcinki z I kwartału br
dotychczasowych kart benzyno·Tych
oznaczone napi ami
„Styczeń-\'\'"'.
„Luty-W", „Marzec-W".

u
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i chnii sie

Ta to,
czy ma11z jeszcze
tego nawisa inflacyjnego, czy tci możesz mi juz kupić chomika?
wc i ąż

w

•
Puze1
Rady
M!nJ1tr6"f!'
Zbigniew Messner
wysto1ował
d111eszi: cutulacyjną do Georgi
Atanasowa w wwl'IZku z powoła
niem go Ra stanowisko priewodnlczącego Rady 1.l<llnistrów
Lu.
doweJ Republiki BulgMll.

święto

SWOJe

Czecho.sło\\• acjl.
Przeszło
p6łtora t)"Aiąca delegatów, repre-

ponad
1.no
tys.
członków I kandydatów
KPC:&,
dokona oceny działalności parUI
w ollre.sle od p<>przedniego zJu.
•
du, kt6ry odbył się w kwietniu
t4 bm. 110 r.u pię<t.nut:r .,..
atedzlble Rady Krajowej
PRON
lł&t r.
w Warszawie odbędzie alę
foDo Pra,gi
przybyły ·
deleiacje
rum młodego pokolenia. Zgodnie . partii komunistycznych i robota 1uge~t1anli jeg-o uczestników te·
niczych, 5ocjalist)' C'.ZDYCh i aocjalmatem tego spotkania będzie mło
demOkratycznych, partii i orsanl.
d!'-le:t wobec D11dchodzących cu.
zacjl postępl>wych I demokraty·
s6w, szanse 1 zagrożenia realizae=ych z całego
6wlata.
Jest
cji
ldułów ntlodych
Pola.ków
włród nJch de!ecacja PZPR pod
w twietle
projekt·u Programll
przewodnictwem
członka Biura
PZPR.
P<>lltycznego, sekretarza KC PZPR
Tadeusza Porębskiego .
• O fonnach 1 motllwości.ach
aktywneco udziału
Iudz.t
mlo• Jak po.1.nlonnowała
w niedyoh w dl;ialaln<>ścl
na uli.o\\ eJ
dzielę, Zl ni.rea,
agencja UPI,
d)'akut<>wa.n<> pooczas
dwudniominister
111raw
ugnnlc1'1lych
weg<> <>góln<>pobkleg<> spotkania
Hlupanll,
rranehreo Fernandez
aktywu
młodzletowego
ruchu
Ordt>nez, oświadczył w
1obotę,
naukowego ZSM.I\ które Z3 l>m.
2? nar ca, :ie jego Kr aj przyzna
zakończ.ylo się w Sródbor<>Wle k.
Orga.nl1:acjl Wyzwolenia Palest}'"'arna wy.
ny pelny 1tatus dyplomatyczny.
W trakcie sµotl<anla
powola,no
do tycia Akademię J\ilooych, kt6• Partia now~;o premi~r" J'ratnreJ zadaniem będ'<le koordynacja
CJi. Jacqueu Cillraca.
Zitroma·
prac badawczych
di:t'tJie na Rzecz R~puol' k : (RPR),
p<>dejmowanrch przez młodych naukowców,
od.n~o;;la w
n ~ ed7.~e:1.ę, t.~
m~aca,
zwycię~tv,:o
w \vybor;.\rh }.'1.r!a„
k5Ztałcenie i rozwijanie umleJęt
1ne-n~
~trnv
:...
!1
na
fran.cu~kHlt
nosei naukowych oraz pomoc w
t'?'ry·
toriun1 Ż2mor;;kim WaUis i Fu 4:u„
zdohy"aniu wiedzy.
n~
(Oceania). llli<:ki. temn zwycięstwu nowa koalicja
rządowa
• W Warszawle :r.akollca;yt g\ę
J2 bm. IV Krajowy Zja"td
we Francji będzie
dYs;i01>owała
Dew
Z!trOmlldzeniu
Narodowym
legatów
291
Rzemiosła . W
clącu
mandata.ml, t:zn.
będzie
mlnla
trz)' dni·owych
obud
oceniono
większość dwóch g!05ów.
wnechstronqą dzlałalno•ć
teco

"
,
obchodzili Radiowe przemowrnme
R. Reagana

•

• W Pudu rozpoczyna. t>budy XVII Zjazd
Komunistycznej

Partii

z•ntuj~eych

PONOWNY APEL DO KONGRESU
O POMOC MILJTARNĄ DLA CO ITRAS''

ŁODZI

SOBO~

/ sobotę w sali widowiskowej pokojowymi
zi;łauauymi
Pl'HI
•' , Fabryki Transformatorow i I sekretaua KC KPZR I petwier~~
Aparatury 'frakcyjnej „ l• dzonymi przez XXYll Zjazd KPZR
•
ta" w Lodzi zebrało si11 <.„) Zwracamy się do wszystkich,
prawie 600 :r;wiązkowców z; t 'edera- którzy decyd11jl\ o lonch 11aństw, o
cji ,,'Metalowcy", reprez;entujących pokoju l wojnie, aby znaesnie ozałogi zakładów branży, w której graniczvó ·zbrojenia. lub całkowicie
pracuje 33 proc. zatrudnionych, ich upriestać. Zyski przeznaczy!'
wytwarzających jedną czwartą do- na podniesienie Mtopy życiowej,
chodn narodov;ego. Na centralne rozwój kultury l ~łużby Kdroobchody Dnia Metalowca przybyły wia („.)".
. do l,o~zi <.lele~acje MiędzynarodoApel przyjęto prztz aklamację.
wego Zrzeszenia Zw111z~6w Zav.:oPo południu przed11tawiciele medowych Metalowców 1 Metaluraow talowców obejrzeli występy zespo.oraz delegacja. bratnie!} oriamza- łu _w_e_•_o_ł_y_A_it_o_b_u_s_"_._ _ _ _
A_._(_)_._o_p_o_z_y_c_i_a_a_n_t_y_rn_ll_rk-si_s_to_w_s_k~a_w_N_i1 cji metalowców z .Buł~arii, Cze- -~
choslowacji, NRD, Węi1er, ZSRR. 1
1
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~0 ~~~~~~ośgp~~zi~ w,:'.ę kf:~:=
wlez, wiceminister hutnictwa i I

przemysłu
Ii S~ańczy:O.iewie:1

u·

karagui walczy . ró1>mież w intere-

Prezydent Reacan, w
przem6wieniu radiowym do narodu unerykańiklego, ponownie za11pelował
o wywarcie preaji na Kongres aby
ten zatwierd:r:ił procram
pomocy
militarnej USA dla kontrrewo!ucyjnych oddziałów walez 11 eych
z
rządem Nikaragui.
Prez;ydent oświadczył,
1:1:
nie
spocznie dopóki nie uzyska od Koncresu stu milionów dolarów na pomoc dla oddzialów „Contras".
Prezydent Reagan itwierdził, it
odrzucenie "'
ubie)?ły
czwartek
przez Izbr, Repreztmtantów wniosku
administracji
o pomoc militarna
dla oddziałów „Contru" jest klęską; Stańów Zjednoczonych, bowie-m

W

p1·otrkOWSk·1em.

1ie Stanów Zjednoczonych.
Prezydent zapowiedział, że w tym
tygodniu przedłofy Senatowi wnio1ek o przyznanie stu milionów do·
larów na pomoc militarna dla od·
działów „Contras" i dodał, ż~ owe
sto milionów stanowi
minimum
środków finansowycli potrzebny ch
zbrojnej opozycji w Nikaragui.

30 lat niepodlegiej
T
••

u r oczyst y
UileZJl

I

k

oncert

d Zl•

maszynowego
S. I
Ł
oraz przewodniczą- j WczoraJ w godzin11rh popołudnioJak zwykle silny wiatr przyspo~ cy Rady Narodowej m. Lodzi
_ 1 w:rh nad woj. piotrkO\\'skim sza-1 rzył wiele
pracy
eneriietykom.
I 1 pr of. l\l. St'rwiński.
lala silna wichura. Prędkość ~a-1 Tylko w rejonie . iła.~orowanym
W Łodzi odbył się 22 bm uroi He!erat o!;olicznościowy wy;lo- tru w p. orywach dochodziła do przez Zakład Energetyczny w Pfotr- czysty koncert, z okazji 30 roczni• i s ; ł prze v;odniczący Federacji „?lleta- ~'.l m 1' a sek.
kowie us:o:kodzon~·ch zostało • kilka cy uzyskania niepodległości przez
, Jowcy" - ". I,ubański. w· swym 1, ~~ ~ - ~m ....w
linii przesyłowych wysokiego na- Tunezję.
Koncert
torganizował
~I wystąpieniu porus-zył kwe:::tie pod- !
pięcia, a ponad 220 stacji transfor- Związek Studentów Tunezyjskich w
! s.t uwow: dla zwią.zk~wców -. dy~- i'
matorowych pozbawionych było do- Polsce. Z muzyką i pieśnią swoich
i I proporcje Gtopy zyc1oweJ róznycn .
plvwu prądu.
narodów wystąpili studenci z Tu' grup z:iwodowyc;1 oraz sprawy
Poważne kłopoty mieli tet bel- nezji, Nigerii, Maroka i A!ganista~ bez:;;icc.:eństwa i warunków pra- i
chatowscy górnicy. o cod:r;. 12 za- nu. w ramach koncertu odbył się
~ cy. Następnie na ręce przewodni- '
sekt(l>Ia, wylłrano nowe władze, a
1 ••
trzymane zostały dwie
'najwyżej także minirecital Ewy Snieżanki
także przyjęto główne
• Jak pol11formowa>1. agencja ~ cząceto !ederacji wręczono sztan-1
kierunki
pracujące
zwa!owarkl.
Poważnie
oraz zorganizowano projekcję filr&zwoju rzemiosła do rol<u 1990.
Xinhua, z a,nutl .chińskiej
'~Y
~ dar federacji, ufun1owany przez za- i
zmnlejszone zostało przez to zdej- mu, ukazu.lącego dorobek Tunezji
cofane zostana oddzlal)' kaw•le· ~i
• W Oleśnicy koło Wroolawla,
kladowe
organizacje
związkowe.
W
mowanie
nadkledu.
ale
b!'Z
żadw jej 30-leciu.
ril, których pienvs"Ze
jedn,,.tl<i
zakollczył •lę 23
bm. '-dniowy
w sobotę, po 47-dniowej przerwie nych zakłóceń p~·acował~ ciągi wę- Na uroc~.ystość przybył ambasasformowane zostały na początlrn i 1 uznaniu zasłU!f, za działalność puIl Harcerski Sejmik Kultury. Jeco
lat tr:r.y;lz!estrch.
bhc;yst~·czną 1 kulturalną! Rada w czasie kbrej w Bukaresz:cie i l?i<?';"e _dostarczajl)~e paliwo do po~ J d?r TuneZJI w Polsce Mkadem He·
uczestnicy przyjęli 1tanowi.1ko w
Panst:va„ odznacz.yła tY_godmk „'\le- w kilku nastu województwach nu- b.JS.<1<'.1 elektrowni.
sprawie udziału Zwl11zku
Har.
(płorn.1 d1.
(PAP)
•
TymC"Za30wy
prez:.
dent
H•lcerstwa Polskiego w r<>zwijanlu
: talow1ec
Krzyzem Kawalerskim munii obowi~zvwal zakaz uż·-wa- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tl. generał Henry Namµ!1Y. ogło
życia kulturalnego dziec! I mlo·
Orderu Odrodzenia Polski. Dzia- . nia . samochodó~v osobowych przvsił nieoczek~wanie w pt~tek wiedziety,
n<>rem o usunięciu z junty rzą ~ iacze o.rgan;zacji zv.:iązko~ych me-1' wrócono normalny ruch sa'moch-;,-:
• Mija 61 rocuilca hniercl Judzącej trzech najbardziej niepol 1 talowc;Jw w y n:.:n1a);: ;:y su~. w. pi'a- dowy. W dni powszednie mogą oliana Marchlewskiego,
wybitnepularnych jej członk6"· · uchodz~
cy społecznej. 1 zawodow.eJ u non?- 1bccnie jddzić wszystkie samocho- I
go działacza polskiego I między
cych w 11owszechn•J opinii
u
ro want Z?stah odznaczemam1 pan- : dy, a . w niedziele na zmianę woz:
narOdowego ruchu robotniczego.
przyjaciół l blii;kich
współpra
nieodwracalną stratę, na·,vet gdyZZ bm. na Cmentarz~ Komunal'
stwow:;m1.
I z rejestracją parzystą i nieparzy(Dokończe<!l.i• le str. 1)
cowników byłego dyktatora.
by udało się odzyskać skradz'.ouy
nym w Warszawie uczczono pa~
t
Krzyż Kawalerski Orderu Odro- ł sta.
znaniu doc. Henrylt Kendzle111
m.!ęć J. Marchlewskiego.
Wi'I·
•
W wyniku zderzenia
tlę
l, dzer:ia Polski otrzymali: S. Ba.rty-: W okresie przrrwv wprowadzone! nie t:lko !amym rabunkiem, ale fragment relikwiarza.
zankt kwlat6w na jego
grobie
dwóch pociągów osobowych
na ~I no"l'.l's,kl, T. Bor?:v~,_ Z. Harton, M. dla zaoszczędzenia paliwa, przez 24 I jego brutalnl)Ści11.
Zniszczenie
zlotyll weteran! ruchu robotniprzedmieściu Tokio Tanash1
Mówi prezydent Gniezna Marian
llmc/•!, J., _Kosrnsk1._. ~'. K_osm~la, , dr.i obowiązywał tak±e zakaz kur- sarkofagu 4tanowiącego ~zcenny
C"tego
I przedstawiciele
1pół- które nastąpił<> podC'J>as gwal·
Górny: brakuje słów zdolnych wyd:lleln1 pracy
C.
Kowalsm,
nosz11ceJ
J.
Les:
usu,
jego
K.
L1sz!
S'n
·ania
taksó\'\•ck.
zabytek
narodowy,
oznacza
jut
d:z:iś
townej burz)' śnietneJ.
s:ostalo
razić olbrzymie poruszenie i żal
Imię,
! to-11, z. łi!lkieła, s. Ma1·chwiak, s. ! _....._ ... - '*" ' * " ' i l l " _ , . U h ;; w~ h
•rr~llPO"'nL---.---~ ·=-~··- .T _ _ _ _ _ _ __
rannych %09 osób, z tego l& pomieszkańców Gniezna pier.,.sz:ej
Niedziałek, Z. N ' kodemski, .T. Pc- 1
wa:!.nie. Do zderzenia doszło na
• Saperzy z Kuzub:oklej Brypiastowskiej stoli.cy Polski. Helis!acH w Tanashl,
gdzie na •torady WOP podczas prowadzonych
Ius, T. Szypuła, II. lritkowski, 1,. I
jacy jut poclą~ najechał dru1!.
kwiarz oraz postać ·świętego Wojna Westerplatte robót ziemny~
Zmarzły.
35 dz:abczy otrzymało !
Jak poinformowano,
pnyczyną
przy modernizacji
kanałowego
ciecha związane są organicznie z
Złoty ;:.;:rzyż Zasług i , :iO Sr<' b r- j
wypadku l>yły problemy technicznabrn:Ła,
po zdjęciu
warstwy
tysiącletnimi dziejami miasta.
a
ny, a 31 - Brązo\\ y. Podczas uro- J
ne , spowodowant oi:r<>mnyml
piachu natknęli się na pocl8k
I
czystości ogłoszono również wyniAgencja NAS:\ wy~wietliła w pią sie na przyl~dku Canaveral, dodat- wśród jegd zabytków sarkofag tea
11:waltownymi
opadami
śniegu.
artyleryjski o kalibrze Z80 mlllntetrów.
Snleg utrudnił
ró" n!d
akc , ę
ki konkursu organizowane::o wśród i tek film przedstawiający katas t rofę kowo uszkodziły pil.'rś~ień. Według jest perłą pierwszej wielkości. :.Vl ieratowniczą, poniewat opad~· sp11Najprawdopodobniej
pochodzi
obok bezgrametalowców pn. „Pracuj bez•Jiecz- I wahadiowca „Challenger". i'a fil- innej hipotezy, źródłem usterki był szkańcy Gniezna ral!towaly całą komunikację loon z niemieckiego
pancernika
nie". I miejsce zajął M. Bar lak z ! mie dokładnie widać płomieii, któ- mróz panujący w noc poprzedzają nicznego żalu - wyrażaja gotowoś6
kalną .
„SchleswlJl".Holsteln".
który od
udzielenia
pomocy władzom, proZM „Ursus".
! r y ·na kilka sekund przed eksplo- ca start. :Niektórzy eksperci •11 też
1 września
1939 roku ostrzeliwał
Gratulacje dla odznaczonych oraz ! zją p o jawił się na prawej rakiecie zdania, że pierścień miał wad~ fa- wadz.ącym energiczne śledztwo ce- .
Prokuratura genueńska wyteren polskiej składnicy tranz}'·
lem
ujęcia
sprawców.
•l<\piła
s
wnioskiem
o p~tawle.
tyczenia powodzenia ,,; prncy i p0- nośnej. Dowotlzi to - zgodnie &l'esz- bryczna lub 1:0stał ile nmontowatoweJ na lVesterplatte.
nip w 1tan oskartenia 13 o•ol>·
myślności w życiu osob ' ~t,;m dla tą . z wc7:eśniejszyini l?rzypuszczei:iia- nr.
• 1 Z3 bm. w Stoczni Remontonik6w, zantie.szanych w u prowa·
Mówi Ilenryk RGll(aczewskl, techwszystkich metalowców 7.lo~y li: A. mt - meszczelnok1 Jednego z p1erwej „Radunia" w Gdańsku przy
dzenle 7 11atdzlernlka ub.
roku
nik z: Biura Pmjektów „Gazoprowykonywaniu prac szlifierskich w
Miodowicz, sekretarz :Vliędzynaro- 1 ścieni tej .rakiety, co _doprowad;iil~
wl06klego transatlantyku „Achlljekt" w Poznaniu: wiadomość ta
lrodku mostowego pontonu n.adowego Zrzeszenia Metalowców i do traged11 28 styczma, w ktorci
ZIS Ila e
Je Lauro" u wybrzety J:«lptu.
at11plla ełuplozJa mleszanld wyoburzyła do głębi wszystkich PoIncydent ten op<>WOOlłWal jedn~
Metalurgów - Walentin Goszczyń· śmierć poniosło s iedmioro astrt.t1aubuchowej. Silnemu poparzeniu uoflll?ę
śmiertelną.
którą
okna!
laków. Oprócz ogromnej straty dla
tki oraz prot. M. Serwi1)skl. Na 1 Ło ·"'.·
legło dwóch stoczniowców:
.
Zł.
się przykuty do wózka 1nwalldznaszej kultury, poczyn'one · zni~z
zakończenie części oficj. alnej przed- : Pfonueń, któ~y zaczął . wyd~byl•tnł Grzegorz Obrębski oru 19·
ki„1:0 pasażer amerykański.
czenla obraziły tei: uczucia
ludzi
stawion<> apel przed~tawic eli J· e-1 wac su: z rakiety, w ciągu s1e~-1 "
letni J,eszek Szarmach.
Niemal
wierzącyc)l, dla których. oznaczają
natychmiast udzielono lin Dit'rWderacji
, :\1etalowc'· '.
F ·yts.m'-1 mm seltund . ~PO'."' dowal ek~plotJe
• Jak polttformowala U
bm.
t ·
97.ej pomocy, po czvm przewie.
zbezc:i:eszczenia otoczonych kuJ•em
prasa rimtuńska w konalni wę
w' nim m in. My pne<lstawi g!ó'wnego Zb!Ornlk
wvpełmonego I
zlono do szpitala., Lelrnne okregla .,Vulc'an" w·' ·woj. H'un-edoara,
relikwii św. Wojciecha. Symboli~u
ciele polskich „ m';t11l~wcuw, :z··ro= I mieszanka płynnego wodoru i tlet
•Iają stan pierwszego z poszkodonastąpiła •ksplozja gazu, w któje on pr7.ecież także nasze pocz:a ma<lzenl w Lodzi z okazji llnia I nu. Wlaśnic te kilka sekund wywan.vch jako bardzo ei,żkl.
rt J następ~twle 17 górnik/iw zglPo raz pierwszy na małym e- ki kształtowania się państwa polMetalowca, uzn 11 jemy za $wiij ohy· sokiej ~emperatury, spowodowan~j
Tego samego dnia dyrekcja •tonęlo, a dwóch 7ost11.lo rannych.
watelski obowiazek
an 1p.żowo.nie plom;emem, wystarczylo na przeb1- kranie zaprezentowana zostanie 24 skiego, jego rozwój i tysiąc'J.P nie
czni powołała specjalną koml~lę
Rodziny ofiar zo•tały
otonone
doc6odzenlową. która ustaliła, ł.e
(P;\P)
1ię w walkę o pokój i wzrost sto- cie zbiornika powiedział jeden bm, „Ferdydurke" Witolda Gom- dzieje.
troskllw~ op\"ką. Prz~·uyny
wybłędnie był podłączon)' wąt i:upadku u•tala ~pecjdnie pnwo!apy życiowej w~zystkich metalow- z ~yre~ctorów NAS!"-• Wayne Littles. browicza, w wersji zaadaptowanej
mowy, który zamiast sprętonego
na komisja partrJno-pail.<twowa.
ców. („.) Opnwia•lamy się hezwzv;JęZd'.'me1;i ~kspe_rtow I>:TASA, uszk~ zgodnie :i: wymoiiami telewi1yjnej
powietrza dostarczał czysty tlen.
<>pr. (.1llb)
nie za radzieckimi propoz:l"'cjami dzeme ptcrsc1ema rakiety nastąpi sceny.
Telewizyjn11 ekranincj11 „Ferdy„„„llll11!111llllaiilliiil!-iiR;i~r;;;Jif.i~~ ło w momencie startu, na co nJoże
wskazywać pojawienie się chmurki durke" przygotował krakowski ośrodek TV w reiyterii Macieja Wojstraciły życie
tyszki. "Wśród wykonawców zobaczymy Annę Polony, I7:abell4ł Ol:uew11<:ą, .Terzego Blńe:i:yckiego
I
.Jerzego Radziwiłowlcz11.
(PAP)
- - - - Zgodnie z naszymi
kra.ej!:
„B'.\1W"
i
mi przewidywaniami wiosenny „Fordów".
ruch na giełdzie w pełni. PrzyjeOto niektóre wczorajRze notowaSOBOTA
chali
na
łódzkie
targowisko
właśnla:
Ood2. l .. 15 - Na skrzyżowaniu ciciele poja:r:dów z bardzo odlei„Fla.t 126p" 1975: 220. 1977:
ulic Brzezińska i Marmurowa
kie235, 24.5. 260, 290. 1978: 24.; , 2'.JO, 300.
W nied7.ielę, kwadrans po p6łno
rując y Syreną
nie ustapil pierw- lych zakątków kraju.
Nareszcie od wielu miesii:cy 1979: 263, :wo, 315. 1980: :ioo, 330,
Irlandzki piosenkarz rockowy, Bob
ey wybuchł groźny pożar w Toszeństwa przejazdu \ zmu5il
do
Indyjska
acencja
PTI
poinformogwsltownel(o
hamowania
autobus nieobecne - zjawiły się „jednośla- 34.5, 380. 1981: 350, 370. Hlłl2: 400, Geldo!, który był
organizatl)rem
maszowie Mazowieckim. Ogień oMPK. na skutek czego 1>rzewrócil dy" Także po raz pierwszy zau- 440, 445. 1983: 480. 1984: 465, 4!10, głoAnego koncertu „Live Aid",
:z: wała, iż znany biochemik dr :Pra- garnął budynek mieszkalny (musię pasażer Edward ~1. do;maJąc p0~ ważyliśmy przyczepy turystyczne. 500. 1985:
kash
Chandra
wspólnie
z:
1rup-_
525. 550, 580, 600. 19B6: którego dochód w wysokości porowany, kryty papą) przy ul. Szetłuczeń cl ala.
Najliczniej reprezentowane były 620. 660, 680, 725.
nad 60 mln funtów zostat przezna- naukowców Indyjskich i zachodnio- rokiej 15.
niemieckich
odkrył
nowy
rewelasamochody
polskiej
produkcji.
„Fiat 125p/FSO 1500" - Hl72: IRO. czony na pomoc dla glodujących
W mieszkaniu na strvchu śmier
Godz. 13.10 Na ul.
Karolewskiej wybiegł raptownie na Jet- Obok „Fiatów 126p" interesująco 197~: 23:5, 270. 1976: 330. 1977: 345, w Afryce, poinformował osta:nio o c~·jny lek przeciwko groźnej chol\>- telnemu zaczadze-niu uiegła 80-letd.nię Jaroslaw F . (lat
11) l wpadł przedstawiała się oferta „Fiatów 3RO. 1~78: :Ho, 400. 420. 197~: HO, zamiarze wznowienia
działaln ·Jści bie AIDS. Jak na razie skład leku nla Stanisława O. Zatruciu uległa
pod Polone7a. Chłopiec dczn~l 011;61- 123p". Nie brakowało . także „Po- 465, 470, 500. 1!180: 480, MO, ~iO. charytatywnej.
utrzymywany jest w tajemnicy także mieszkajaca z nią 13-letnia
n ych. obrażeń
lonezów".
"·ową inicjatywą
Geldofa
1981: 530, 550, 580. 820. HIS2: 660.
jest ·przeprowadzono już jednak klinicz- wnuczka - Lucyna W. Dz iev;cz y nne
badania i okatalo ~ię. Iż w wy- ke przewieziono do szpitala.
Nowy „maluch" n„ łódzkiej cieł- l9R3: 645. 1984: 700, 730. 1985: 830, stworzenie ruchu „Sport Aid", któale
Gorlz . 15 .25.
-· W
Bukowcu.
gm ina Br6j cr w•·sz!a zza i;toj &cel(o dzie ceniony. hył w granicach 650 900. 1986: 1.200.
ry reprezentować będ7.ie
udziat n iku T.astosowan!a nowe~o medYka- mimo n11tyrhmiastowej pomocy lemi-ntu
udało
~ię
uratowe~
15
Ameautobusu Barbara B. i woarUn na tys. zł. ale są też egzemplarze po
„Polont-r." - 1978: 745. 810. l!li9: świata sportu w \\'alce z kl!:ska
karskie.I zmarła.
S y renę . Kobieta ; pęk n i ęciem czR620 i 72.j t,·s. zł. Sporo samocho- 730. 770. 1980: R55, 900. 1981: 1.130. głodu. Wspólorganizatorrm tPj akcji rykanńw cierpiacych na AIDS. WeStraty spowodowane pożarem oszk\ przebywa w szoitalti,
dlbg
Informacji
PTI,
nowy
lek.
jest dobroczynna organizacja Band
1tó w tej marki miało rok produk- 1982: 1.200. 1984: 1.350.
szacowano na 100 trs. zł. W gaszektóry
jak
na
razie
posiada
roboez11
peR Aid. oraz UNICEF.
niu Oj!nia wzięły udział d'.';ie sekGodz. 17.00 - Na Sl<rz;•iowaniu cji 1977-1980.
nazwę ,,D-Pen!clllamine"
Okazał cje straży pożarnej . Bada
ul.
Długos1a
z
ul.
Ka„przak a
Nowego „Fiata 125p" ceniono
sie przy się w 100 proc. skutec-zny w „roz- czyny wybuchu ognia.
k i err}wca Fi ata 126 p Adam w. za. na 1.200 tys. zł, ale już ra dwu(płom.)
Jechał clrogę a u tl'.>busowl MPK zmubrajaniu"
wirusa
AIDS.
szają c i;o do gwa łtowne1<0 hamowa- latka chciano ok. 8.i0-900 tys, zł.
nia . Dwie pasażerki autobusu prze- Sporo wozów :i: końca lat siedemwróciły s: ę I doznał y obrażeń cia- dziesiątych.
W dniu 19 marca 1986 r. zmarł
ła .
Prawie zupełny brak nowych
Z fłębGktm tale• aa"'lada.mlanagle. przetr~nzy lat 65. n•sz
NIEDZIELA
my, te ...,, tl.Dlu n 1narc:.a IHS r.
l\Qchany M;it, Ojciec, Teść I nzln' „Polonezów". Zapowiadane przez
zmarł aa•ł• w Wieku n lat
dek
lJ. Godz. 18 20.
- Na al. Wł<'>k- f:\brykę zmiany w tych samochonapędz.ily
nleco kłopotów
n i ~r1 .
k irerowc a Tr•banta
~Iarek dach
•.
ł
S. t P.
W. 'J: padt w oo§l.izg i ud erzy!
w „Polmozby towi" ze zb~·tem tych
s.111 0 r;~\ l etle nio·w ~· .
K i er u.iac~1
l „uboższych". Teru każdy odbieraCZESŁAW
d,·-c.~„ p~~F: ż: eró w ctcz n~~o
obr a żeń .
Piękna.
srebrna
broszka
w I pawilonem „Cepelii" przy hotelu
jący nowe auto chciałby je mieć
S t r• •·; ok . 50 t ys z!.
z nowym gaźnikiem, kolt>ktorem kształcie motyla, jakby utkana z „Centrum" w ł,odd.
UrOC1y1t•ei J&rrzebowe roz.
W piątek otwarto tu okolicznoś
nowościami
wprowadzanymi delikatnej koronki, wykonana zoGodz Ili ló - W Orn r*owie. itp.
pocr.n11 tl• 11 1 s. 15 na cmenPo11rzeb o<lb~clzle 8ie na ~men
na nl. SJowackio .io. w mieszkani u do ..Poloneza" od poczatku roku. stnla tecbniką !iligranu. To nie- ciową wystawę atrakcyjnych wy1arzu n.a Mant w dniu U mu.
tarzu św. Ann'· U:t Z ;} tl.e\.\ie we
Kr 7·s t" l1 '- \\' sp vlil o i;; i ę w :--i1o~Aże nie
ca br„ 11 ez:vm sawladunla po·
Dość różnorodnie przedstawiała się wiarygodne, nle pięć setnych gra- robów ze srebra, :r:dobionych także
"torek,
z.; nun:ca hr. o got\z. 13.
p ok o.111. P rzyczy n a bvl~ pr•wdool' ..
ma srebra, przeznaczonego na pi1t- bursztynami I koralami. 7.ademongr~tona w •mutku1
o czvm powhclamiają pogrq7er..·
dobnie n l e~1c ze1n ość p r zew odu
ko- ofer a w grupie samochodów za- kne biżuteryjne drobiazgi, starcza strowano również stołowe wyroby
w
żałobie:
granicznych. Nieco mniej może egm inowego , Strat y !OO tys. zl.
tON A_,
CORKA 11 Mt;f.EM,
(zg)
zemplarzy z samochodowej ar y s1o- do uzyskania drutu długości aż 100 z tego kruszcu - łyżeczki, pucharDZI!:t:l\fi t!Taz NAJBLtZSZA
ZONA, SYJl;OWIE. SYNOWE .
metrów! W wyrobie niepowtarzal- ki,
cukierniczki,
kara!ki,
itp.
JłODZINA
WNULZ.KI
i
POZOSTAŁA
nych wzorów broszek, pierścion- Przedświąteczna f!kspozycja, któr1'
RODZI A
ków, bransoletek I kolczyków o- naprawdę warto zobaczyć, uz:upeł
Z głębakim talem zawl3damlamy, te w dniu 20 nurca 19SG r.
'"- wieku 53 lat zmarł
partych na folklorze krakowskim, nłona została różnymi wyrobami
cieszyńskim l podhalańskim 1pecja- ludowymi 1wl1'zanymi 1 Wielka·
l!zuje
li• spółdzielnia „Imaeo-Ar- noc,.
'
MIROSŁAW
tie". Przyjęła ona patronat n.ad
(kas)
Dili& 11 marea UM roku 1111a rł
11 mnca 1985 roku o godz. 18
długoletni
pracownik i.asugo puedsl,biQrtt"l'l'a, kierownik Od·
w wieku H lai
w
kościele św. Kazimierz~
na
clnka Robót Elektn·cznych. Bvl wybltn)'m fachowcem I organ!·
\Vldzewie,
zost.ln.ie odprawillt?:t
iatnrem . prawdilwym Przyjacielem I Kolegą. Oddany b•z reszDnia 11 ni.rea 19łł r&ku sunał w Panu, aan 11aJuk11cha6n1 Jamsza św. "' Intencji
ty pracy zawodowej I ~l•ołecznej. Dlug;:ilet.nJ przewoclnlcz~cy Tt~
tuł I DzladEiul
tly Pracowniczej. Za zaslugj w pracy z8Wodow.ej I !POJccznrj
nd1naczony wieloma oclznaczenlami p.tństwowym1 I resnrtow)ml.
'· t I'.
ł. t '·
7.łot~·m Krzyżem Zasługi, Srebrnym Kriyżem Zn$ług!, Złot11 Od·
LEŚNIAK
~- t P.
zn,ką
Zasłużony dla
ll11downlctw:1. llnuorową Odznak11 nt, l '"
CHIRURG.
rlzl. Odszedł od nas sercleczny Przvjaclcl. Człowiek prawy 1 wlel·
w· nule wojny ordynator oddziału chlrurglc1ne10 Szpitala tlła P11kiego serca. Cr.eść Jego pam!ęcll
laków pny ul. Łomtyilskit>J, b. ordynator tkltlzlału eh!rurl'll 1QlPorrze11 edbętb!t tlę tłnia !5
tal& Betleem,
marea br, (wtorek) o godz. J~.30
DYREKCJA.i.. RADA PRACOWNICZA. POP PZPR. NSZZ
na cmentarzu k11munalnym Za·
oraz KOLE:t.ANKI i KOLEDZY li ŁODZKfEGO PILZimWypr11w1.4zenlt ·dro&lch nam 1włok n.ut11Pł w 110llletl1laltk. tł
tiew, o uym JtOWladam!a pogr11·
SIĘBIQR<;TWA
lNSTALACJl SANIT.ARNl:CH I Et.EK·
marca br, e rod1. U.SO 1 kaplle:r Startle Cmentaru 1n1 ulicy
w piątą rocznicę Jego śml~rcl
tona w 1161•
TRYCZNYC.H
orrotłoweJ.
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Z pięciu setnych grama
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Tezy Komitetu Centralnego PZPR
(Dolro~i• 7-t

I eneraochlonnojci produkcji, popraw41 wykorzystania r.asobów pracy, pobudzenie nowatorstwa, przedsiębiorczości i inicjatywy,
mod•:rni&ację majątku produk~yjnego i zahamowanie jego dekapitalizacji;
sposob6w wykorzystania dźwigni
- wypracowanie konkretnych
przy1pienenia rożwoju powinno stanowić ;i;asadniczy cel dyskusji
przed X Z'aidem partii;
- głównym realizatorem postępu gospodarczego jest człowiek, v:ykorsystanle jego możliwości twórczych. Rzetelny stosunek do pracy,
aumlenn• wykonywanie obowił\zków, aktywne rozwiązywanie 1toją
cych przed nim zadań - to fundamentalny czynnik postępu;
- cał1 1y1tem motywacji moralnych I materialnych, kryteria do-·
boru i awansowania kadr sprzyjać muszą wzrostowi społecznych sił
nowatorstwa i posti:pu, wyzwalaniu aktywności twóq:zej najszerszych
kręgów apołecznych, rozwojowi współzawodnictwa pi:acy, dążeniu do
osiągania mistrzostwa w zawodzie;
- prawie 2 mln ludzi zmienia w ciągu roku pracę, 11 z tego, co
najmniej milion to ruch zbędny, dezorganizujący produkcję i rynek
pracy. Dane te wskazują na nieefektywną gospodarkę czynnikiem
ludzkim;
- nie dość skutecznie działa mechanizm przymusu ekonomicznegn,
który by skłaniał przedsiębiorstwa do racjonalnej gospodarki zatrudnieniem;
- enei:giczniej wykorzystywać trzeba stwarzane coraz liczniejsze
Niekorzyfąrmy zachęt do aktywizacji zawodowej społeczeństwa.
stanie :r; tej szansy oznaczałoby godzenie sii: z niepełnym i nadal malejącym wykorzystaniem parku maszynowego, który już dziś np. w
przemyśle elektromaszynowym pracuje na mniej niż jedną zmiani:;
- niemal połowi: przyro~tu produkcji w przemyśle trzeba będz:e
uzyskać w wyniku oszczęano:«·i Pnergii, ~urowców I materiałów.· .Jeszcze ostrzejsze wym?,gani.11 stają pr7.ecl 1'11downictwem. Kierunki clziAlań oszczędnościowyC'h kompleksowo okrt•~liła 11chwała Biura Pnlit~'cz
nt"go KC z grurlnia 19~3 r. D~iałani:i osz.czeclnościnwe muszą puek~ztałcać ~i~ w powsz,..chny ruch nszr7.ędzim:a, stać sir: sprawą ognl-

\l.llUnl\Ć;

naszym zadaniem jest tworzenie warunków zewnętrznych umotwykonanie zadań społeczno-gospodarczego rozwoju, zawartych w planie 5-letnim do 1990 r. Zakłada to pełną odbudowę
l umocnienie miejsca Polski w Europie i świecie;
- strategicznymi celami społeczno-gospodarczymi na lata 1986-1990
111: wzmocnienie i utrwalenie zdolności gospodarki do efektywnego
! zrównoważonego rozwoju; zapewnienie stopniowej poprawy warunków życia społeczenstwa, które mimo ochrony w okresie załamania
ł<>spodarczego, uległy pogorszeniu. Warunkiem skojarzenia obydwu
tych celów jest zasadniczy postęp w efektywności gospodarowania;
- na obecne pięciolecie partia wysuwa następujące nadrzędne cele
1połeczne: zwiększenie spożycia artykułów żywnościowych o ok. 12
proc.; poprawę zaopab:zenia rynku w artykuły przemysłowe, przy
wzroście ich dostaw o 17 proc.; przywr<>.canie równowagi pienlężno
-rynkowej oraz ograniczenie inflacji poni7.ej 10 proc. w 1990 r.; wzrost
nakładów na pieniężne świadczenia socjalm> o 43 proc.; stopniowe
rozwiazywanl4! kwestii mieszkaniowej: rozbudowP, ba:r.y materialnej
oświaty I za~adnicze zwiększenie śrnclków n;i naukę; pełniejsze zaspoko,ienie potrzPh w dziedzinie ochrony 1.drowia, kultury, wypoczynku,
usług komunalnych; poprawę warunków pr:tcy i warunków sncjaln ~'ch Mlóg. pmntrzyrnanie procPsu degradacji krcidowiska naturalnego;
- w dal~z~j częśd „tez" w~l<;~zuj~ gie irł6wn° dźwignie realiz11.cjl
tego programu, zaliczaiac do nich rn. in. pnYspieszenie postępu naukowo-technkzn!'l!O, zwiększeni!! znolno~ci ekgportowej gospodarki, pogł~bi.enie współpracy gospodarczej w rani=trh RWPG, zaawansowanie
zmian 1truktui'alnych w gospodarce, ;.rle~ydow11ne zmniejszenie ma-

llw!ających

-

nospołeczną;

- wciąż zbyt m;iła jp~t Ś'.Yin<lnmo'ć. że jecfrrn z drr'>ir wiod:icych
ku oszczr;dności jest poprawa jako,ri wyrobów. Upow~zec 1 miana bectzie obowiązko \·a kwali ikarja jal<m'ri \•·yrobÓ'.V 7.arówno por! katem
pcorametrów uż;vtkow~·ch l "k~pina hcy jnych, jak równi'!ż ;rnhci a
materiałów I enPrgi! do ich "''~·tv:orz C'nia;
- jedni\ z sił napędow...-ch rrnwoiu i;:ospodarkl musim~· u-:zynić
nauki:, postęp naukowo-techniczn"'. Trzeba skuteczniej ,,.l'tcz:·ć sie

-
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"Orbis" może w tej sytuacji coś
mi ~aproponnwać?
- Oczywiście. Osobom nie posi11dającym kont dewizowych moi.emy zaproponować m.in. wvcieczki
do Puropejskich kr<1 jów d'emokracji l~dowe.1. a takz.e na Kub~, do
Wietnamu, Mongolii i Korei.
- A na Zachód'!
- W obecne.i sytuacji nie jest
to możliwe. Wiem, co pan ma na
ill preferujemy niejako
myśli Ale
ludzi posiadających dolary.
k:azdy ma
przecież •teo:ri:'tycznie
możliwość zaloienia sobie w banku konta dewizo\\·ego. z ktńr<>go
pó:l:niej mógłby opl'lcae np. nuze
wycieczld.
- Tl'ort"tycznie bk, a J!Ukty('7,nle'l Nir do~b.jl'm' llflf'rid nauych P""~.ii w „zieloł1 ·eh"„,
ana, ja t.;!i: b'·m
- Prosz~
chci ł, i:<>by było tF1k jak w latach
11iedemr\zi<>slątych, kied~' wsz.ystkic
organizowane przel. „Orbis" :11yc:ieczki na Zachód płatne były tylko w ;r;łot6wk>1ch. W obecnej tinan1owej sytuacji kraju nis jest
to możliwe - pieniądze. które zarablllmy, muszą być W~'knrzystane
na sprawy ważniejsze niż tury-

styka,

- Ludzi bulwersuje nie tylkll
f&kt, ie polskiemu przedsięhior1twu trzeba płacić w dewizach, ale równiei szokuje wysokość tych
epłat: kogo stać na tydzień w Londynie za prawic 2011 dolarów I 50
tyli, zł, czy tet kilka, dni w Paryżu za 300 dolarów i 40 tys. zł?.„
- Gdyby nie było chętnych, niP.
organizowalibyśmy takich imp;·ez.
Tak niestety stało się z wycieczką do Japonii (koszt dewizowy 800 dolarów); wszystll:ie grupy trzeba było odwołać, bo na ok. 160
miejsc zgłosiło się tylko 26 chęt
nych. Ale coraz więcej ludzi st:tć
:np. na t,ygodniowy pobyt na grec-

kim campingu n

w dolarach.
ściowo
- Or1tani~11.iecie shnne

W'l"clec'lkł „handlowe" do · Turcji,' RFN,
Danii„.
. - To nie tak. Ka:l:da taka wyci<>czka ma określony program t•1rystyc;:ny, z którego korzysta wię
kszość uczestników. Ale nie ma

Rozmowa

z

Pawłem·

-

Lewgnd W.$kim

.dyrektorem
Oddziału Łódź

pp „ Or b.IS „

bo być nie może
korzystania przez klientów z naszej oferty zwierlzania np.
Hamburga. Jak ktnś nie chce, zmuszać go do· tego nie możemy.
- Dolary zdominowały naną roz·
mowc:„.
„ .•bo pan mi wykazuje, te jest
rozwarstwienie społeczeństwa na
ludzi posiadających dewizy oraz takich, którzy Ich nie mają. Ja aię
z panem zgadzam i muszę dodać,
że to rozwarstwienie zostało mimo naszych protestów pogłi:bione.
Kupując alkohol w „Pewexie" przecież obowią;;ku
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Życie
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świat

nie dolaróv.-; gdy kupuje pan r.1mochód w „Pol-J\,focie" ··- też. nikt
nie żąda, aby udowodnił pan skad
ma pan dewizy. A w „Orhisie-"
musi pan mieć pieniądze tylko z
konta „A". Skoro już doprow'<d;:;iliśmy do te niezr~cznośC'i, ni" ż:J.
dajmy .przynaj!:l'lniei udn '.'OrlniPnia
pochodzenia tych pi!:niędz,-, ho riikt
tego nie robi.
- Kiedy~ „Orbis'' Io 1'rla gwau~lu-.;.
uajwy7,sz!'J ,j-.ltn~ci
tll·ł1c.ia
związanych z tu„~ •tyką. W . ostat·
nich l&tach to sit: imieniło.„

nas do zmian

w oterde prezentnw an('j klientowi. Oprócz eleganckich czterog'.Vil'!Zdkowycl1 hoteli, wygodnych antokarów z klimatyzacją I przelotów
samolotem, pojawiły się vouchery,
campingi I kwatery prywatne. Sił!\ rzeczy towarzyszyło temu pojawienie sii: pewnych skarg i za7.aleń, głównie od osób przyzwyczajonych do tego, że .. Orhis" miał
kiedyś tylko oferty ekskluzywne.
Ale zażelen Jest naprawdę hardz:o
mało, każdł\ sprawę dokładnie wyjaśniamy.

"· · ·., . ·~ . ·:~· ~-·j11aledzi111ł'ku
••„ i.
.

'.Ił

-

I nie jest pan pytany o pochodze-

20 dolarów

5 tys. r.>.

Wracając do pierpańskiego pytania,
wszej części
chciałbym powiedzieć, że nie dost11nlemy np. ,;wykłej wykładziny
do naszych biur czy hoteli, jeśli
producentowi ni<!! zapłacimy czi:niecałe
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Z ,,Orbiseni" w

-- Nie m~m oiocl w Amerycf, a·
nł konta· dolarowego ' ' banku, a
C:i:y
m~Je urobki 11ą poeciętne.

do wyłcigu technologlc&neeo. Polaka 1tol wobec największe110 w awej
historii wyzwania w tej dziedzinie;
- w latach 1986--1990 powln!J.a nastl\pić koiicentracia potencjału
naukowego na mikroelektronice i informatyce, kompleksowej auto•
matyzacj1 i robotyzacji, elastycznych technikach wytwarzania, biotechnologii, atomistyce, nowych, najwyższej jakości materiałach, warun•
kujących produkcję wyrobów nowej generacji;
- należy wzmóc podjęte w planie trzyletnim wysiłki na rzeci dy•
nami:i:acjl ekgportu. Szczeg6lnie wysoki\ dynamiką ekiportu charak•
teryzować 1ię muszą przemydy przetwórcze. W konsekwencji zmniej•
szać 1i ę powinien udział 1urowców w naszym ek1porcie. Na proeksportowy rozwój powinna być ukierunkowana polityka 101podarcza;
- obsług& naszego zadłużenit. nie może odbywać si~ nadmiernie
kosztem rozwoju gospodarki, obniżenia stopy życiowej. Możliwa jesi
ona tylko w warunkach wzrostu produkcji i rozwoju eksportu. Dla
urzeczywistnienia tego potrzebne jest zrozumienie i realistyczne współ~
działanie ze · strony krajów wierzycielskich, zaniechanie wsze.ikich
form restrykcji i utrudnień, przywrócenie normalnych stosunków
finansowo-kredy to wy eh;
- kontynuowane będzie rozpoczęte w wyniku postanowień IX Zjazdu dr.ielo reformy gospodar·czej. W miarę zachodzących zmian w
gospodarce i sytuacji przedsiębiorstw, doskonalone będą mechanizmy
i instrumenty ekonomiczne, przy stabilizacji podstawowych zasad
reformy;
- istotną dźwigni11 intensytikacji rozwoju są przeobrażenia w strukturze gospodarki. Przyspieszyć należy rozwój branż i gałęzi przemysłu decy.dujących o noweczesności i efektywności gospodarowania,
1.mniejszeniu strat w zbiorach oraz przechowalnictwie i przetwórst\vie
rolnych, produkcji wyrobów będących nośnikami postępu
płodów
technic7nego, rozszerzających zdolności eksportowe, likwidujących
„\\·ąskie ganiła" w gospodarce, pogłębiających przetwórstwo rodzimych surowców i paliw;
- czynnikiem wspomagającym przekształcenia ~trukturalne musi
polityka inwestyc:;ina, której nitjwa:m1eJszy111 zadaniem jest
b'.'·ć
<"l'6cęnie cykli budowy. Prderowane muszą być inwestycje d'l.jące
nszr~~dnoM: material6w i energii, nawet ko5ztem ograniczenia nakła
dów 113 rozbudowę bazy surowcowej;
- w rozdziale ._..,skazującym zad<>.nia rozwoju rolnict\v:i. i wsi stwierdz:i. się rn. in., że polityka rolna zakłada jednnkQwe traktowanie
\\·sz~·stkich st"ktorów rolnictwa i Etwarzanie im jedn:i.kowych szans
rozwoju. Realizuj11c tę r.asadę. trzeba oceniać gospodarstwa wg wyllików produkcyjnych I ekonomlc:r;nych, uznajac 7& dobre te, którs
najlepiej wykorz~·stuj~ posiadane moi.!iwości, aktywnie kształtują
postęp gospodarczy i jakość :i;yc!a na w~i. Doskonalon!I mechanizmy
ekonomiczne aprzyjać będ~ gospod11.rzom dobrym, pn:ysple!Z'\ uś eliminacji: złych;
,,- partia będzie wąpierlł~ t'IVorzenht materialnyi:h I społecznych warunków pełnego spożytkowania ti,•~7,ystkich czynników w rolnictwie
I gospQdarce żywno~ciowej, zwłaszcza. lńwencji rolników oru ziemi
i maj~tku trwałego;
- ~zczególną troski\ otacza ~ię r.iemię rolnk7!1. Będzi• on.a lepiel
chroniona przed rtrgradacja. nieuzasaclnionym jej przez:n::1czaniem na
cele nierolnicze orM: złym wykorz:rstaniPrn;
- w rozdziale irntytułowanrm „Wyższa efaktywność - "·y:Zsza j'3.knść ż~·cia" zwrócono m. in. uwagę na to, że mimo wielu z111ian
nadal nie dość skuteczne $a mechanizmy wiązania wzrostu plac ze
wz:<ostem produkcji i poprawą jej efektywności; utrzymują się liczne przypadki marnotrawstwa ludzkiej pracy, energii , surowców i ma·
t<>riałów. Warto wiedzieć. że dwuprocentowy wzro~t kosztów materiałowych wywołuje jednoproce11to;.vy ogolny wzrost cen;
- tez:; zapowiadają m.in. dalsza stabilizację i wzboga~anie rynku,
pojawienie się towarów o wysokich walorach technicznych i użytko·
wych, nie odbiegających jakością i nowoczesnością od produkowanych w świecie. A więc - nowych odbiorników telewizyjnych, magneto\•!idów, laserowych odtwarzaczy płyt, komputerów osobistych oraz
mikroko;nputeró w;
- 1twlerdzając, :i:e .Poprawa warunków mieszkaniowych !tanów! jeden z głównych celów polityki partii, tezy' wskazują potrzebę po·
dejmowania kompleksowych działan umożliwiających systematyczny
\\'zrost liczby budowanych ruieszkan i prz~ gotowanie warunków do
oddawania ich w licr:bi"I 300 ty . rocznie.
- z:naczną część t„7. zawierają ;;adania zmierzające do rozwoju
życia ~połecznego kraiu. ,Jest tu rnaw;;i m. in. o tym, iz jak żrenicy
oka strz:ec trzeba jedności ideowo-polltyczn..j ruchu związkowego,
~lbowiem podzi2ł te;;o ruchu oznacza podział klasy robotniczej i nunipulo;.;anie nią "' imię niernbotnicz~·ch celów. Stwierdza isię -r6·;vn1eż, ż..,. p"lrba ze F:r.czeitólną 5.łą prz.eciwsta·wiać się bi:dzie zagroże
n:,..m, jakie dla rozwiązań samorzadowych niosą biurokratyczne od•
chylenia w ap.uacie zarządiania gospodarka;
- partia prowadzić będi.ie walkę id!'ologiczną w sferze kultury w
obronie socjalistycznego systemu wartości oraz dokonań kulturalnych
realnegn socjalizmu;
- partia stoi n11 gruncie pełnego przestrzegania konstytucyjnych
zasad polityki wyrnaniowej. opowiada się za trwałości!\ dobrych sto,::unków państwa te wszystkimi kośdołami i związkami wyznanie·

teriało-

.Jtr. 1)

Ilia .czołowej roll klasy robotniczej ora:i: pr:tewodniej roli partii. Każ
dy atak na podstawy ustrojowe panstwa. każda próba jego osłabie
nia, to obiekt1wnie działanie antynarodowe. Polska to jedność kraju
l narodu, państwa I ojczyzny. Tego zwi11zku rozrywać nitt wolno;
- fundamentem polityki zagranicznej nasi:ego knju jest sojusz 11
Zwll\zkiem Radzieckim. We współczesnym świecie nie ma i nie mote być bezpleczeńsbta Polski bez tego sojuszu;
- 101 nasze10 narodu jest łclśle związany z pokojem w Europie.
Kat.dy wielki konflikt w El:lI'ople ni.euchronnie objąłby równlei Pollk41. Takt. na nuz kraj wymierzone są z państw NATO setki rakiet a ładunkami nuklearnymi. Musimy być w pełni świadomi tych
aaaroteń I czyni~ wszystko, co ·w naszej mocy, b1 je całkowicie

-

X Zjazd partii

Sprzątanie

liliencl „Orhl!u" nil' muuf\ ju)
dn stolicy i godz'nami wytam w kolf'jk?.t'h do am·
bas ad pn wizy .„
prowadzić
- Fostano;.•:iJi<111y
wszelką dziafalnosc potrzebną pd~kiemu turyście. Utrzvmujep1,· nie'"'nt•>·.vna sprzedaż biletó,:-.· pro„110w:;ch i PKS, wypełniamy książecz
ki pomory drogo\vej, załatwiamy
ubezpieczenia. DlatEgo kż załat
chn~ niewiamy również wiz:,
J~tórym ambasadom to się nie podoba.
- 'Vróćmv Jeszcz„ na. ch~·ilę dl!
wr<'ieclek. Kto n11jczęście.j korzv,,b z impr!!z organiiow:\nych pn:er.
łódzki „Orbis'"l'
- Pr;:ede ,,,.-szystkim chciałbym
pow1iodi:ieć, że Lóc\i 4ajmuje dru;;ie miejscP w Pol~ce pod wzglę
dem sprzerlazy tur;;styk1 z:agranir:zn"j - spr;edaj<>my 2tl pr<'>c. c11lej ofert:; kr11jo,\iej. .J„~Ji ri'rndz:i
o PQ1·1 ~l{i" pvt~ni<>, to J'll'O\"ndzil'l'Y
-

jeźd2.ić
stawać

.1ak \\ s~vstki ~ lictąrn się :r.:a granic<:ne biura podróży - orien~i'.cyiną st11tystyke. Mog„ wiec pan11 powiedzieć, i.P. na.\częściej jeidża pracownicy handlu, dalej
adwokaci i lekarze, a w trzeciej
rzemieślnicy. Zależy
kolejności to także. od kierunków wyjazd6w.
- Dysponuj!'cie już ofert!\ n& &!!zon ldni. Najpierw trafi ona do
1akładów pracy, a to, co pozostame, bt:dzie w .wolut'j sprzedaży.
Co z ct!nami?
- Niestety, będą one o ok. 7-10
proc, wyższe niż w roku ubiegłym. Jest to związane wyłącznie
ze zmianą przelicznika złotówki
wobec walut socjalistycznych i ;achodnich, bowiem ceny ofert 11aszyeh zagranicznych partnerów nie
poszły w górę.

-

Dziękuj"l

za

\vyrni;

- szczególne znaczenie dla porozumienia nuodowego mają stosunki między socjalistycznym państwem a Kościołem katolickim.
Opowiadamy si~ za ich konstruktywnym rozwojem. Partia jednocześnie przeciwstawiać sii: będzie wszelkim narusz„niorn praworząd
ności w polltyce wyznaniowej, a taki:e w:Ystępować przeciwko nietolerancji i wojującemu klerykalizmowi;
- koricowy !ragment .tez poświęcony jest roli PZPR, jako sile
sprawczej rozwoju socjalistycinej ojczyzny. Podkreśla sję m. in. pofi·zebę intensyfikowania procesów umacniania więzi partii z klasą
robotniczą, bezkompromisowego :r;walczania wsr.elkich przejawów rewizjonizmu podważającego podstawowe założenia ideologii oraz dogmatyzmu usiłującego te założenia stosować w 1posób mechaniczny.
Partia będzie przes!wdziałać wnoszeniu do świadomości społecznej
poglądów wstecznych, skuteczniej wykazywać ich antyrobotniczy charakter, demaskować obłudę i demagogię ich nosicieli, konsekwentnie
zv:alczać przeciwników socjalizmu.

rozmowę.

Rozmawl&l:
JERZY S. BARSKI
Foto: A. W ACH

sposobem
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\"! ostatniej chwili nie nu już wiele czasu na generalne
wiosenne porządki. Jeśli nie zdążyliście ich :r:robić - odłó:i:ci.e
je na później. wykorzystując rady na „sprzątanie aposobem".
1# Sciany malowane farbą klejową odkurzyć można szczotką
owiniętą gazą lub miękką ściereczką czyszcząc zawsze w kierunku prostopadłym do podłogi - z góry na dół.

czoną

Zgodnie z tradycją ten właśnie posiłek jest najważniejszy
w ciąg.u d :vóch świątecznych dni. Trudno z tym obyczajem
walczyc, ale.„ nie dajmy się zwariować! Nie szalejmy, by kupić wszystko nawet za cenę zmęczenia i nadwerężenia budże
tu. Te wiosenne święta to przecie:!: okazja do wypoczynku,
rodzinnego spaceru, miast przesiadywania cały dzień priy ato.
le i telewizji.
Swięta bez szynki są ponoć niemożliwe, ale nie potrzeba
oszczędzać na nią wszystkich kartek, Może być przystawka
z u;ynki zwinii:tej w rulon, a w środku imietana z żelatyną
i chrzanem. 'Wówczas „zużycie surowca" jest znacznie mniejze. Natomiast namawiam usilnie do pamiętania nie tylko o
1urówkach i
ćwikle i grzybkach, lecz także o witaminach zielonych sosach. Pomagają w trawieniu i wspaniale dekorują
stól. Nowalijki są jeszcze co prawda drogie, ale mimo to zast?sujmy je w świątecznym menu - kilka rzodkiewek I llstkow salaty będzie piękną dekoracją wielkanocnego stołu.
Nie uganiajcie się też do upadłego 1zukając białego 1era ,
bo to rzekomo „bez sernika nie można przeżyć świąt". Możecie
nastawić kilka dni wcześnie~ mleko na twaróg, a potem zrobić z niego bardzo wrosłą w tradycję Świąt wielkanocnych paschę. Nie potrzeba t!!ż silić się na kaloryczne i pracochłon
ne torty. Zastąpcie je mazurkiem i babką. Tę rzec;>;ywiście robimy. w ostatniej chwili. Pamiętajmy przede wszystkim o wyzasianym w dziecięcych foremkach owsie cz1
glą?z1e stołu rzez1;1sze, wycinankach i obowiązkowo kolorowych pisankach.
No I pomyślmy o atmos!erze - miłej i rodzinnej. Ten czas,
gdy„zasiada cała rodzina do stołu, to pora kultywowania trad~·cii, obyczaju i dobrego wychowania. Ze.chowajmy w pamię
ci radosny obraz„. Wesołych Swi11tl

A. O.
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nstygnięeiu

polukrnwać

białym

lukrem, motna posypać poslł'
kanyml orzechami. W czubek
3 got&wane jajka obrd, tólt- kaidej b11.bkl włożyć Pt:k zi1>·
ka utne6 na masę atoflnlowo !onych liści borówek.
dodając 8 łyiek eleju, sok cyPASCHA M.{ UNOWA
trynowy, p6ł szklanki imietauy.
Do so~u dodać poslPkane %pęCf.·
(słodkiego)
Pól k1t twarogu
ki szczypiorku, pńł łyżki śwle· przepuścić dwa razy pnn ma·
iego chrzanu (1ueheco) i po- szynkę do mięsa wymieszać z
siekane białka. Wymlesu(I przy- 25 d;tg otl~ąc10nyrh
konfitu~
prawlć solą I cukrem. Jł'st t„ u- 111a,li11owyeh (nie dif'mu).
Ca·
niwPrsalny H• de wędlin, ryb !ość przetrzeć przez aito„. Pól
mięli&.
kostki masła utrzeć na puch z
cukru pudru
połową szklanki
IOCZYITll BABKI
wbijając 2 auro\"e żółtka i 1
Wll!LKANOCNE
całe Jajko. Do utartego masła

1lf ściany malowane emulsją można zmyć wodą z niewielką
Przy apłukiwaniu czystą wodą dobrze jest

# ściany pomalowane olejną !arbą umyć można gllbką zamow ciepłej wodzie z doclatkiem mydła. Nie wolno szorować ścian, ale myć małymi odcinkami z góry na lłół. Spłuki
kiereczką. Pować czystą wodą i wycierać do sucha mię1"k;ą
dobnie czyści się zmywalne tapety.
# Posadzkę z płytek PCW również najlepiej czyicl r1, wo<lą z mydłem. Ciemne plamy, które pozostawiają na niej gumowe buty mo:i:na usunąć miękką gumką do ołówka, albo
przecierając szmatką zamoczo~11 w eterze (uwaga na oeieńl).
Inne trudno zmywalne ślady można przetrzeć g11bką posypana
sproszkowanym pumeksem, następnie wytrzeć szmatką I pły
nem „Froten".
# Parkiet powlekan1 lakierem bezbarwnym wystarczy przetrze6 wilgotną gaZ4 lub ściereczką.
# Posadzkę z klepki bukowej czy di:bowej dobrze czyłcl się
płynem typu „Agata". Po wyschnięciu nalezy podłogę przetrzeć bezbarwną pastą I po 30-40 mln. froterować do połys
ku.
1# Parkiet brudny, ale bez plam czyścić mo:tna mieszanką
benzyny i terpentyny w ró-..~'nych częściach (ostrożnie z ogniem!) lub wody chlorowanej i terpentyny także w propo rcji 1:1.
itl Wykładziny dywanowe ! dywany czyści slę dobrze pły
nami „Arras", „Dywanol", „Buchara". Gdyby nam Ich Jednak
zabrakło można także posłużyć aię wod1t zmieszan1t 1 terpent~·n1t co odświeża kolory i chroni dywany przed molami. Innym sposobem jest utycie trocin zmieszanych z octem spirytusowym lub amoniakiem. Rozsypuje się je na powierzchni
d, 'Wan u czy v•ykładziny, po jakimś czasie zd 11mlata mioteł
ką do dywanów, a następnie czyści odkurzaczem.

6"

WIELK..<\.NOCNY SOS
WJTAIDNOWY

itokią detergentów.
posłużyć się gąbką.

SNTADANIE WIELKANOCNE

0t

Ciasto przelać\ do form o rM.nych kształtach wypełniająe do
Jrdnej trzeciej objętości I zaczck.ać aż wyrofaie. Wstawić do
e;or.!jCE'ftO piekarnika. Upieczone
babki wyjąć z lorm skropić sokiem z l'ytryny wymieszanym
z osłodzonl\ wodl\ 1 rumem. Po

Hklankl
hrler6
7 ł6łtek,
mleka, ! dar d.rotdty, 2 I pół
szklanki ml\kl, 5 dair masła, pół
eytrynnwego
soku
nklanki
s7czypta HU, ły!ka rumu.
Drołdłe wymieszać 1

odreblna
1 letnim mlekiem po czym
11ostawi6 w eiepłym miejscu, by
urosły. Do w1ro&nlętych d.odac
<zczypt• aoU, łółtka, 1toplt11.1e
masło, eukltr ! lll~kę. Starannie
roztnepd ły&lr." l zostawić na
.iakl• osa1, ał p11drołnie. Powta1-4 razy.
hr ezynneł6
rzĄ~
~uk ru

.

dodać

masę

m~linowo-twaror;o-

~ęstf'.i
łwleżej
wą i butelkę
śmietany. Jeszcze raz utrzeć do
Ma se
kon~ystencji.
i:ladkiej
podwójnie
przełożyć do dwu
lnl:\nych.
złożonych SE'rweh~k
z
zawinąć, nbciąiyć d!'seczką
deser ocięzarkil'm, Podawać
chłodzony i udtkorowany. Poda.na ilość jrst niewit'lka - ratrady·
cr.ej dla podtrzymania
cJi. Jeśli ktoś nl'tególnie lubi
puchę, proporcje należy zwięk
Hy6.
(A. O.\
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1 „Ruch''

na cenzurowanym 1 Jeden paragon
dla trzech klientów 1 Nowy sklep z częściami

J

Z udziałem wiceprezydenta L. Wojtala, przedstawiciela NIK
i dyrektorow 15 dużych jednostek handlowych odbyło się posiedzenie l\;omisji Zaopatrzenia Ludności i Ochron:v. Konsumenta RN m. Łodzi, podczas którego przedstawiÓno m.in.
ocenę sposohu zaiaiwiania skarg dotyczących ~ziałalno'ci han·
dlu w roku 1955.
Już na
źyc,
że

ws tępie wypada zauwaopinia o pracy naszego
handlu jest niepełna, bowiem komisja mogła zapoznać się tylko z
informacją, sporządzoną
przez 15
jednostek w formie skarg i wniosków zlożonych przez klientów na
piśmie. A w praktyce mamy przecież do czynienia ze znacznie więk
szą liczbą zarówno scysji, jak zachowali godnyrJ1 upowszechnienia.
W każdym razi<' z tego, co zosta-

lo odnotowane, wynika, że nadal na
wysokim poziomie utrzymywała się
liczba skarg na niewtaściwą obsłu
gę
klienta (aż 23 proc. ogólnej
liczby). Drugą grupę stanowiły
skargi na niecloslateczną ilość i
wybór towarów,· zaś jakość towarów i sposób załatwiania reklamacji znalazły · odzwierciedlenie w
593 skargach. Większość z nich dotyczyła jakości pieczywa, mieka i
mięsa. Ponad 32 proc. stanowiły
uwagi dotyczące przedłużających
się remontów, modernizacji i inDziś w Głownie
wentaryzacji oraz niery'tmiczności
dostaw, stosowania ograniczeń iloś
ci sprzedaży artykułów deficytowych oraz obsługi osób uprawnionych do zakupów poza kolejnością.
Jeśli chodzi o działalność usług,
to najwięcej skarg było na „Polmozbyt",
„Domar",
„Społem",
„PHAPiS", „Arpis", „Samopomoc
Zgodnie z ustaleniami Konwentu . Chłopską" i domy „Centrum". JedRady Łódzkiej PRON i Prezydium nocześnie w roku 1985 wpłynęło
Zespołu Poselskiego
m. Łodzi, w prawie 400 pochwał na rzetelną
tym miesiącu rozpoczynają się sy- i kulturalną obsługę.
stematyczne spotkania posłów na · Z analizy skarg wynika, że glóSejm z wyborcami. Pierwsze takie wnymi przyczynami ich powstawaspotkanie odbędzie się dziś o ~odz. nia były: niedostateczna podaż tozła
17 w Szkole Podstawowej nr 2 w warów i części zamiennych,
Głownie przy ul. PKWN Przybę jakość, niewłaściwe zachowanie się
dzie na nie poseł .Jerzy Chojnacki. personelu oraz nieznajomość przektóry przed spolkaniem, od godz pisów (obsługa poza kolejnością) ze
l!i.30, w siedzibie Urzędu Miasta strony klientów.
Głowna przyjmować będzie mieszPodczas dyskusji zwrócono uwakaticów w sprawach skarg I wnio- gę na sprawy, które warto w tym
sków. Jest to nowa forma pracy miejscu odnotować. Otóż, okazało
poselskiej
zaproponowana przez się, że mała liczba skarg na przedPRON.
Ok) siębiorstwo „Ruch" węale nie oi·

Spotkanie poselskie
po nowemu

nacza, że firma ta pracuje dobrze.
Radni zwrócili m. in. uwa1ę na
zbyt częste i niczym nie uzasadnione zamykanie kiosków, niską
kulturę obsługi i qjerównomierne
zaopatrywanie poszczególnych P!acówek. Skutek wymiany poglądow
między radnymi. a pr~edstawicie
lem dyrekcji był taki, że wicepre·
zvdent L. Wojtal zapowiedział dal·
sze kontrole w jednostkach ,,Ruchu".
Prawdziwie kuriozalny
wypadek przedstawili radni jeśli cho·
dzi o sklep firmowy Łódzkiego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Jłrzy ul. Zachodniej 105. Otói
wpisywano tam zakupiony przez
trzech klientów towar na.„ jednym
paragonie, tłumacząc to małą liczbą owych druków. Ekspedient informował
klientów: Kowalski
poz. pierwsza, Nowak
druga,
Malinowski
trzecia„ Personel.
zaponiµfał widać, ~e paragon stanowi jedyny dokument zakupu towaru, a przecież 1przedaje się tam
boazerie, parkiet, llJtewki, sklejkę
itd„ a więc artykuły poszukiwane
f drogie, które juł niejednokrotnie
były przedmiotem 1pekulacji, Posiadanie panronu Jest więc w łym
wypadku niemal obowlrisklem.
Wśród wniosków z posiedzenia
wiceprezydent L. Wojtal wymienił
m. in. potrzebę stosowania
sankcji dyscyplinarnych' za bała
gan i brud w sklepach oraz konieczność przeprowadzenia generalnego szkolenia w zakresie savoir-vivre'u dla personP.lu sklepów.
Radni z ulgą przyjęli wypowiedź
wiceprezydenta dotyczącą możli
wości
otwarcia (w południowej
części
miasta)
drugiego sklepu
przedsiębiorstwa „Artech" z częś
ciami zamiennymi do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.
W.M.

czyNsz 'V SPÓŁDZIELNI

Wie!u spółdzielców odpowiednie zawiadomienia już otrzyma
ło, resita otrzyma je na dniach.
Każda łódzka spółdzielnia mieszkaniowa dokonała już odpowiednich obliczeń, skonsultowała
je z radami osiedlowymi, rada
nadzorcza decyzje zatwierdziła.
W rezultacie każdy mieszkaniec
budynku spółdzielczego otrzymuje czarno na białym ile od
1 ltwietnla płaci więcej i za co.
Zanim przypomnimy za co i dlaczego płacimy więcej, powiedzmy,
te opłaty są zróżnicowane w zależności od osiedla, spółdzielni, stanu i wieku budynku. Najmniejszy
wzrost od metra
kwadratowego
mieszkania spółdzielczego zanotowaliśmy na osiedlach RadogoszczWschód i Zagajnikowa (RSM „Lo·
katar"), gdzie
mieszkańcy od 1
kwietnia płaca o 6,50 zł od metra
więcej. Największy w tej spółdziel
ni wzrost clotyczy zasobów · mieszkaniowych na Rogatce
- osiąga
on 24,40 zł od metra (różnica wy' nika z wieku budynków:
nadogoszcz jest nowy
i nie wymaga
wielu nakładów na remonty, a na
nogatce do tej pory czynsze były
bardzo niskie. z bardzo malvm odpisem za remonty;
starsze domy
wymai?aią. tam dość gruntownego
'remontu).
Za co płacimy więcej? Z wyjątkiem odpisów na remonty, zależne w pewnym stopniu od ~os
podarności ·zarządów
i stosui1ku

mieszkańców
do własności spół
dzielczej, podwyżki wynikają ze
wzrostu cen niezależnych do spół

dzielni.
Wzrosły ceny za wodę i oJprowadzanie ścieli;ów. Do końca grudnia 1985 metr sześcienny wody kosztował 10,50 tł, od 1 stycznia 1986

-

18,80 zł.
Następny

powód podwyżek,
to
wzrost cen za wywóz śmieci: :r.e
190 zł za 1 m sześc. do 280 zł
w Łodzi (jeszcze więcej w województwie). Uległa też zmianie opłata za wieczyste
użytkowanie
gruntu, na którym stoją
domy
spółdzielcze.

Dotowane do tej pory przez pań
stwo usługi komunalne i remonty
obciążają

spółdzielnie

w

większym

stopniu. Od 1 stycznia 1986 zmnieJ·
szono w Łodzi dotacje z 300 mln
zł do 50 (przeliczywszy to na metr
kw: z 3,70 zł do 0,80 Eł). W rezultacie, mimo znaczących podwyżek
za mieszkania spółdzielcze, nie opłacamy jeszcze rzeczywistego ko·
sżtu eksploatacji.
Należy oczekiwali data jeszcze
nie została wyznaczona - wzrostu
płat za centralne
ogrzewanie i
ciepłą wodę. Do tej pory obowią
zująca cena urzędowa 5,50 zł za
c.o. i 2 zł za m sześc. cieplej wody jest znacznie
niższa od ceny
produkcji ciepłej wody w elektroci0plowniach.
W Jakim stopniu, lPplcj ~ospo
darując,

spółdzielnie

mogą

obniżyli

czynszów? Na pewno w
przeprowadzeniu
w odpowiednim
czasie małych
remontów, by nie
dochodziło do konieczności
dokonywania większych, a więc podrażania kosztów. Nie mają one natomiast większego wpływu na koszty wody, wywozu śmieci, eksploatacji wind I tych wszystkich spraw
dziejących się poza
spółdzielnią.
Nie mają także
wpływu na to
bJ'.śmy np. zużywali mniej wody
m1eszkamach. Na wszystkich zgro.
madzeniach spółdzielczych w całym
kraju notuje się wołanie o instalowanie wodomierzy w mieszkaniach·
każdy płaciłby. tyle, ile wod:v zu~
żył. Niestety, na razie nie nia na
to szans, bo po prostu nie ma w Jdomierzy. Gorzej, brak często stalowych rur do wymiany wadliwej
instalacji wodnej w mieszkaniu.
Niezależnie od łero musimy
o tym powiedzieć, spółdzielcy zbulwersowani są - Wojewódzka Spół
dzielnia Mieszkaniowa dala temu
wyraz w odpowiednim
piśmie do
Urzędu Miasta faktem, że mie·
szkańcy prywatnych domków jednorodzinnych od lat płacą za wodę i odprowadzanie ścieków tę sa·
mą kwotę, czyli 0,54 zł za m 11ześc.
Spółdzielnie, które w
powiernictwie administruja domami
kwaterunkowymi znajdującymi alę na
ich osiedlach, zwracają uwagę, że
mieszkańcy domów
komunalnych
ponoszą niższe koszty eksploatacyjne aniżeli spółdzielczych.
{AP)

S

chcąc narazić firmy. na nieuzasad-

rnone -

!ego

zdaniem -

koszty,

znania milicji i lekarza pogotowia,
przybyłych do wypadku. A swiudkowie wydarzenia przy zbiegu ulic Narutowicza i Matejki twier·
dzill, że kierowca „Syrenki"
hvł
n.ietrzeź:vy: Natychmiast po kr.i\f„
sie zaw1ez1ono ~o do Zakła~u Medycyny Sądowe), aby zbadac krew
Okazalo się jednak, że ani i·usz
nie można dobrać się do żyły. :1ost
wszakże
inny sposób
ł\adania
krwi: trzeba (pardon!) nasiusiać do
probówki. Ale tu znów pojawił się
kłopot. Właściciel „Syrenki" przekonał towarzyszących mu milicjantów, że on robi to... na siedząco,
inaczej nie potrafi! Wszedł więc
do kabiny i po chwili uroczyście
wyniósł probówkę.
Gdy zbadano
jej zawartość, okazało si~, że jest
tam tylko nieznaczna ilość alkoholu - dozwo.lona pr7.episami. .Tak
to pogodzić z opinią lekarza pogo"
towia? ...

granicę

Na ten temat z naszymi Czy•

tełnikami dziś w godz. ll-12.3ł

przy Te!pfonic

Usłuitowym

33-03-04
rozmawiać będą:

A m.ir

mgr KAZIMIERZ
0KONSKJ
naczelnik Wy·
dzialu Paszportów WlTSW \~
Łodzi·

A mgr

ZBIGNIEW PRZ'YBY •
LAK
dyrektor
l'rzędll
Celnego w Łodzi;
.& mgr PAWEł, LEWANDOW•
SJU - dyr. PP ,.Orbis"
Okręg Łódź.

R.N

Sesja
Dziś

o godz 9 w sali przy ul.
Piotrkowskiej 104 rozpoczyna obrady XV sesja RN m. Łodzi poświę
cona sprawom kultury Radni zapoznają się m. in. z informacją o
realizacji uchwały RN z kwietnia
1981 r. w sprawie programu rozwoju I upowszecanianfa kultury na
lata 1981-85 oraz o aktuainej sytuacji vi kulturze.
(W- 1\1.)

Oczywiście połrzeba ozasu, abyśmy przyzwyczaili się do wprowa<lzonej w piątek wolnorynkowe.i sprzedaży mięsa. na pl. Barlickiego,
W każdym razie dziś można już sądzić, że tl'udno będzie zgodzić się
z jego cenami. Nie dość, że towaru byto ba.rdzo mało (zawiodła in·
formacja), to jeszcze był on po wyższych ceoacb niż do tej pory
u pośredników. Być może zbliżające się święta spowodowały, że
rolnicy „wołali" za rąbankę - 650, za schab - 750, za szynkę SOO zł. Mimo wyśrubowanych cen, klienci tłumnie powitali możli·
wo§ó zakupu mięsa.
w. M.

.
starocie

Foto: A. WACH

Elektronika

wyparła
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o rtmowej przerwie wybralt- jeśit rotlzlmy przemust nie
spro- spece od handlu wtedzq nawet, ie
śmy się na bazar przy
ut. sia technlc-e wideo, · a odpowtednle al>tuaLnle obowlqzu;e w naszym śwte
Brzeztńsklej, aby zobaczyć co przepisy nie zaprowadzą
porzqdk:u clc l>omputerowym ;ęzyk oproqraproponuje
największy
w w dystrubucjl taśm,
to kokosow)I mowa nla o nazwte „Bastc" i ofewojewództwte dom mody na ~wte Interes zrobiq osoby prywatne, bądź rujq tak:te specjalne „s!ownlkt"' te:iym powtetTZu. 'l'ak stę
spo!eczeństwo go jętyka elektronicznego.
bowiem firmy polont;nc, a
Handet
sk:lada, :te to, co można k:uplć na cofnie się pod względem nowocze- nowoczesno~ctą zdecy<towante
wy.
tzw. pchttm targu, za jakH.
czai sności do etapu maszyny parowej. part modi: retro.
pojawta stę w 1:klepacli. Wte!u przeJak wiadomo, zaczynamy dopiero
Na i:akcńczenłe - teby nie
za.
cież !tery na *<i, :te muuq Im aię prace
nad odbiorntk:tem tetewby.1zwrócić k:oszt11 wycieczki zagranicz- nym przystosowanym do
odbioru gubić specyflc%nego „1mak:u" bazanej, więc przywożą to, czeąo je1z.- wideo, a taśmy wclqż 3 q tylk:-0 na rów - dodajmy, :te można tam jecze nie m-:i na rynk:u, JHlenlq do- bazarach. Już d.tU
można powie- szcze k\iplć np. dresy ftrmy „Adt.
das" za jedne 25 tysięcy ! aspirymlnujq k:-O:tuszk:I i Turcji,
te przegap\Liśmy
kurtki dzieć,
kolejną
bayerowskq
po 100 zi
za
to odrobić?„. nę"
sk:órzane :r RFN I aweterk:I z Wę szansę. Czy uda stę
gier - wtosnq (tak: tet bylo w 10- W ka:tdym razie zanim to nast<u>I karto.:lk:,
w. M,
b otę) na bararach obowlqzuje k-0!or - et, których na to stać (a ceny
b!ue. w tym rok:u
nowo~clą
1q rą ko!ejnq barłerq na drodze
d4
dtlnsowe spódnice w kwiaty po lS nowoczesnoAcl), mU$Zą udać się w
sobotę na ul. Brzeztńsk:q. Majq tam
tys. z!.
do wyboru sprręt I taimy choćby
Ale tak: naprawdę, to w handlu z tak:imt „drtetami",
jak: „Caltqubazarowum
nastqplla
aeneralna la",
„Nadzy
wśród
k:antbatl",
zmtairn tuarty. Centrum taraowlsk:a „Spartakus" czy nteskończo:tq łlo§clą
zostało opanowane przez
młodych, obrazków
o
watkach
Dateldega
Okręgowe Biuro Skierowań FWP
którzy doskonale wiedzą "a
czym wschodu. OczywUcle spod lady mo- dysponuje jeszcze ?-dniowym.i wczapolega nowoc::esnolc. Jeszcze
rok- tna te:t k:uptć co& „t11!ko dla doro- sami w Budapeszcie w czasie od
dwa lata temu przcwatall lurnd!ujq- slych".
cena jednej k:asety w
cy plytaml
I ~prz~tem
muzycz- ąranlcach 4 tysięcy d,
5 do 12 kwietnia. W programie
nym. DzU elektrontcznu sprzi:t
do
zwiedzanie miasta, wycieczki eutoodtwarzanta mt1z11kl nie robi
już
Jednak: wzrok człowieka, który ma karowe, imprezy rozrywkowo-tea·
takiego wrażenia, jest ąo pod dos- :amtar doczekać XXI wteku w pel- tralne. Zakwaterowanie
w domu
tatkiem. Na czoio
wysunęły
~lę ni sił twórczych, zatrzymać się muRó.
taAmy wttll'o 1 11 r 11
komputerow.e. st na grach
mlk'To'k:omputerowych. turystycznym
na· Wzg 6 rzu
z.
Od pewnego czasu mówl a!ę,
ze Jest Ich do w11boru t do k.oLoru, 41 Cena - 21.600.
łll 1111111IIIlfl11111111I11 łtll IUll !
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doprowadził do procesu sądowego.
Czym kierował
się dociekliwy
prawnik? Otóż przypomniał on zę-

za

sy wBudape zci

wysokoś6

NIE DAU SIĘ NABIĆ WPROBÓWKĘ„.
P''·"·odować
wypa~ek nie
JCSŁ. t, ud no.
~o. p1J2nem.u
- ieszcze latw1e.1. Ale oszukac milicję i Zakład Medycyny Sadowej
- to już dnia
szt u ka. W tym wypadku nie dał
się jednak nabrać Państwowy Zakład Ubezpieczeń w ł,odzi. Gdyby
nie .,nos' " mecenasa i „węch" leJcarza, sprytny wlaścic:iel krążownika szos o nazwie „Syrena" W'jludzilby od PZU 132 tys. zł i uniknalby kary
Przebieg zdarzeń był następujący: na ulicy Narulowicza kierowca .. Syrenki" zmuszony
był przynajmniej tak zeznał w sądzie
ominąć- stojącego
„malucha".
Wvkon11jąc ten wielce skomplikowanv manewr. zawadził o błotnik
tamtego i wpadł z kolei na „Forda"
N'astGpnie
przekoziołkował
przez ten rlrugi
wóz i wylądowal na w!c·~nu1n dachu .
Ponic u ::iż
obyło się bez ofiar!
właściciel
„Svrenki" w spokoj11
naprawil swój· wóz i zażąda! ort
PZU 132 tys zł.
Tu sie jednak
przeliczył.
Adwokat PZU;
nie

-
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WAŻNE

Pogotowie MO
Strat Potarna
Pogotowie Ralunko•H
Informacfo służby zdrowia

S ~~~~~::~i: ti:~r!j:;,;~:na

- Informacja PKS
Dw. Centralny
:
Dw Północny
:: Pogotowie cleplownlcze
: Pogotowie energetynne
:
Łódź Północ
Południe

38-!S-l.9

3s-ss~!!

1

53-'8-9&
32-53-11
3l-3ł·ll

33·3ł-Z&

36-53-59 llU
33-31-37

- MLODZIEŻO'WY TELEFON ZA:
UFANIA - 33 50-66 czynny w
::
eodz. 13-18
: 'l'EI.EFON ZAUFANIA dla kohlet
:
z ciążą problemową - 57-40-33
w godz. lZ-ZZ
•

ców"
pot. b.o. god2. 111, 17;
,.Butch
Cassidv
i Sundance
Kld'' USA od lat 15 god:ii. 19
WLOKNIARZ _ ,.Mokry u.rnal"
(P<>l.l od la.i 13 oraz tilmy krótkometrażowe.
1<odz. 10. 12.15,

-

WOLŃOSC -

§

TEATRY

„

E
=
TEATR
E

.świata

:;:

=:
E

:
_
:

15.45,

:

TT - godz. 19 „Labl.rynt
i raj serca"

Pczootałe t~~:i°Efeczynna

17.30

,.

MUZA
- „Gliniarz z Beverly Hills" USA od lat 15
godz. Ej

1ł·łO.U, 7ł·S7-88

::

„Podróte Pana K!e.kaa" cz. I; „Wysłannicy Bajdo.
cji" pol. b.o. godz. 12.111,
1(,

10, 19.30;

997
998
999

32-6~·98

=
: Pogo1ow1e gazowe
::
33-95-15.
- Pogotowie dtw!gowe
·
=
'
- TELEl''ON ZAUFANIA
Łódź
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TELEFONY,

~~~

„Miłość,

szmaragd
i krokodyl" USA od lat
15
godz. 10, 12.15, \ł.30. 17; „s~on
na ba:l:a,nty" po!. od lat
16
godz. 19.30
WISŁA - „F.skimosce jest •zimno"

16.15, 19.15

n~'toJ1ard'usi:J~e~.k b.~e~~~~

16.U; „Greystoke: legenda Tarzana władcy małp" ang,
od
lat 12 godz. 18
POKOJ -· „Indiana Jones" USA
od lat 15 godz. 16.15; DKF godz. 19
ROMA „U~eczka i
Nowego
Jorku" USA od lat 18
godz.
10, 17, 19.30; „superman III"
USA od lat 12 godz. lł.30
STOKI - „ !Uppety jada
do
Hollywood" ang. godz. 16: „Mi!ość Swanna" tr. od lat
18
godo:. 18
SWIT -, „Imperium kontratakuje" USA od lat 12 godz. IS:
„~h ~~~oll" po! od lat
15
TfTiiY ·-· .:~!~ate Po J)OlskU"
po!. od lat 111 godz. lS.30, 17.30,
~
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=
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REKORD „E.T." USA gOdz. 16 15 18 30
· ' ·
E
SOJUSZ - „Powrót Jedi" USA :
od lat · 12 god2'. 16 18.16
5
APTEKI
:

we:g. od lat 18 godz. 10,

·„=:

HISTORII
RUCHU
REWOLU12.15, 14.30. 17, 19.30
Mickiewicza 20, Nlclarnlana 15,
CYJNEGO (ul.
Gdai1ska
13)
ZACHĘTA .,Wejście smoka" Dąbrowskiego
89. LutomierS'ka
godz. 11-17
Hongkong-USA od lat 18 godz.
146. Ollmpljska 7 a. Piotrkowska S:
:
POLSKIEJ
WOJSKOWEJ
SŁUż_
10,
12.15,
14.30,
1'7
67.
:
Cała sprawa
nie wyszłaby na
BY ZDROWIA (Zellgowsklego 7)
Pabianice - Anni! czerwonej
jaw gdyby nie dociekliwość adwo- E_
godz. 1&-13
STUDIO - „Jestem przeehv" 7, Koll!ltantynów
- Sadowa 10. S_
kata PZU. Podczas
procesu ·deli- _
Po:z.ostate muzea nieczynne
pol. od lat l5 godz. 17, 19
Głowno Lowlcka 33
•
kwent nie wytrzymał nerwowo I „
Aleksandrów - Kościuszki 4
„
STYLOWY - , P06Zuklwacze laZgierz - Sikorskiego 16.
Dą- :
- pod naporem zeznań świadków
::
•
•
•
glnionej arki" USA od lat 12
browsldl!go 16
;
wvcofał powództwo.
gad.z. 15, 17,15; „Ognisty Anioł"
Ozorków - Armii Cnrwonej 17 :
A co z tym moczem? Wszystko :• ZOO
czynne w godz. 1-15.30
pol. od lat 18 godz. 19.30
:
'1\'Skazuje na to. że
poddawany :
kasa do godz. 14.30)
MAŁE STUDYJNE - Wielcy arpróbie kierowca zaczerpnął w WC :: PALMIARNIA czynna
w godz.
tyścl kina europejskiego Alain
DYŻURY SZPITALI
:
10-18 (opróc:r: poniedziałkóW))
Resnals - „Wujaszek z Amery.
:
„dowód" :r;„. muszli, Ufał wi- :
kl"
fr. od lat 15 godz. Hi;
Chirurgia urazowa Szpital :
dać, że przed nim musiał tam by6 :.
::
Wielcy artyśc.! kina europejSkie!m. Jonschera (MUlonowa 14)
::
ktoś mający czyste sumlenl.e.
KINA
go - Claude Chabrol - „Sprze_
Neurochirurgia - s ·zpital
Im.
(W. M.) :
dawca ka:{lelUs'Ly" fr. od lat 18
Kopernika (Pabianicka 62)
:
: BAŁTYK - „Karatecy z Kanlogodz. 18.30
Okulistyka - Szpital Im. Jen. :
nu żółtej Rzeki" chiński
od
schera (Mllionowa 14)
:
lat 15 godz. 10. 12, 14. 16. 18;
DKM .- Iluzjon - NaJplęknlejChirurgia dziecięca - Szottal :
Seans nocny fllmu przedpreS7.e fl!my przygodowe godo:. 16,
Im Korczaka (Armii Czerwonej :
:
mlerowego z czytaną !lgtą dla18
15)°
:
:
loi;:ową;
.. Mlstrzyn1 Wu-Dang"
Laryngologie dziecięca - szpl- :
:
chiński godz. 20.30
OKA
- „Diabelskie sz~zęście"
tal Im Korczaka (A rmH Czerwo· :
::
p-01. od lat 15 g<>dz. · 8.30,
11,
n€'1 15)
:
13.30, 16; DKF 18.30
Chirurgia
szczękowo-twan:owa
Brygady Przedsiębiorstwa \Vodo· : IW ANOWO - „Karatecy z J<:a:
•
nlonu
żółtej
Rzeki"
chi1'1skl
od
Szpital
tm.
Barlickiego
<Kop:
ciągów l Kanalizacji Okręg-u Łódz
lat Hl godz. ·15.30, 17.30, 19.30
GDYNIA - Kino non stop
od
cll\skiego 22)
Im ::
kiego przez cały wczorajszy dzień :•
p.cx:Iz. 10~22 .. Blues Brothers"
Laryngologia
Szpital
...
naprawiały pęJmiętl\ rurę
wodo- „ PRZEDWIOSNIE - .. Czule dówUSA od lat 15
'E'lroe;owa l.Wólczań~ka 1•5)
ciągową pod jezdnią al. Przyjainl :
ka" USA od lat U godr.. 9.30,
ToksykolO!:ia - Instvtut
Me- na Widzewie-Wi5chodzłe. Uszkodze- :
n. 14.30. 17, 19.30
HAI.KA - sennse uimknlęte
dvc,·ny Prar:v (Teresy 8\
:
POLESIE - „Podróże Pal'a KlekMŁODA GWARDIA .. Indiana
Wenerolo!):la
Przych~dnla :
nie 11astąpiło na terenie b'udowy.
E
sa•'
C·Z.
II
„Wyspa
WynalaiZ...
JoneB"
USA
od
bit
.
15
godz.
Dermatologiczna
(ZC\kątna 44)
:
\V domach osiedla zanotowano AJIB·
dek ciśnienia wody.
(W: M.) in ~llll llUlllll llllllll llUlllll lllłllllllllll llllllllllllllłlll Il łlllllłllłl li Ili I Ili łlllllłlll lllł I li U''' !U
111 H1 il

c

lśnieni

E

=
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.. D.llti:NNIK ł. ODZKI" - dzlc:-nnik Robotnkzej SpółdzMnl Wydawniczej „Prasa-Książka Ruch„.
Wydawca
f..6d1kle Wydawnictwo Prasowe,
t.Mł.
ul
Plotrkow~ka
96
Druk Prasowe Zaklady Grafktm.• w Lodzi Rc:-da~uje koli' gium. Redakr.Ja: kod 90 103 łJódi. ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: .. Ot.". Li>dź. skr
poczt
!l!l
Telefony
c!•ntrala 32 93 OO (ląr1y z wszy~tkimi dzialamil Redaktor naczelny: Henryk \Valenda S6 45 85; za~leP<'Y redaktora naczelnego: 8~·06· 15 I 33-07 ·26; 8ekretarz odpowled1lalny
i I' ~t>krdar'Z: 32 01 7r> Sprawy miasta: 33 -41 IO. 33 37 47. Slołe<'lno ekonomiczne:
32·28 -32; 33 IO 38, fotoreporter: 33-78 97, kultura I oświat~: 36 21 60: sport: 32 08 95,
.~i ła<'rno~rl t czytc:-lnikaml. intcrwt•nrje I Telefon l'~lu~owy· 33 03 O~. spr.a wy terenowe: 32-23 05 frękopis6w nie zamówi o nyrh redakcja nie zwraca)
Redakcja nocna: H-72-01 I
i4 71 :rn Olllo~zenia I nekrologi - Biuro Rt>!dam i O~ło~7en. t.ódt, ul Piotrkowska 96, teL 36-49·70 I uL Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcja nie odS>owlada).
\Varnnki prenumeraty podają oddziały i.'UPIK RSW „Prasa f(<;iąika·Rucb".
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'Pl. ;rr·eOrche~•-a!e"
cznośclov:'l' 8~-94-G·J
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e
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)i!loszeń,

BLACHĘ

m<>sit:.?Jll-
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0,7
34-97-52.

murarzy tynkarzy,

lowanie'',

tele-\'.:i 7.0!',

br<11Vskiego

20!>65 g

-

!.0551 g
GLAZURĘ
32-94~i

~przedam

16)

(po

W·W! g

·~

fi

~l

'i

~~.!
~

(damFUTRO z nutrii
skórza!k:e), płaszcz
sprzeny (męski) d2m 74-49-07 (po !7l
20458 /!,
z
DZIA'.'JI:\Ę s:tilonową
maszyn płaskich sprzedam 55-27-08.
20.i62 g
MADFRĘ, rury ogrodzePiowe - sp.rzedam, tel.
7923 g
8·1-S'i-17.
sadzonkę
SPRZEDAM
Maz.
chrza.nu Rawa
20372 g
35-07
obiektyw
SPRZEDAM
„Pentacon"
4/200 mm
20595 g
Bi --09-43.
nową. tuSPRZEDAM
damską

recką.

skórzana
kurtkę

1'·.

oraz

SPRZEDAM dom z d?.ia!kll 1.5{1 ha -(z prawem

Łagi.t!'wnicka

304.

2039'7 g
0,00 ha. - światło, woda
sprzedam. Oferty 20354
Ogłoszeń. Sle-nBiuro
klewicza 3/5
NlERUCHOMOśC

wszystkie wygod:'I' zamienię na blok.i 34-~-08
20ł96

g

rozbudowy) w SiedlątZalewem
kowle nad
Poddęb:('e,
Jeziorsko.
tel. &3 p0 17.
21}!00 g
w
DOM dwurodzinny
(i;aril± bud~·
Zgierzu
nek go~:podarczy. dział
rnmienię
ka., wygody)
na dwa mieszkania w
Lodzi. Oferty 20430 BiuSienkiero Oglooi.eń,
\\ :cza 3/5.
rekreaDZIALKI l!'śne
w
cyjno-budowlane
Sokolnika<'h - notarialn:e snrze<lam. 55- \5-1}1
20581 g
(po 18).
DOMEK bez w;vgód
•przedam. 84-61-29.
2051!9 g

kurtkę
męską

Tel.

dżin.sową.

204&! g

86-13-81.

SPRZED.\M
kie fotele

dwa _c?es-

rozkładane i
,.Feniks„.
palmę

20472 g
i
sprze-

86-41-8-0.
CASSETTE

sie ty 84.29 Biuro Ogłoszeń
Piot1·kov;ska 96.
SPRZEDAM plac na WarInformacja:
.szawskiej.

s.pr.ze-

dam. 4'3-57-00.

dużą

warTulesprzedam. Ofer-

Dą-

4\3/1.

SUK~lli; ślubną

1727-k

POMIESZCZENIE
sz.tatowe 50 m -

kttoię

tur~kl

płaszcz

Istnieje ponadto możliwość przyuczC'nia do jednego z zawodów budowlll•
nych na kursach organizowanych prLez
nasze przedsiębiorstwo. Bliższych informacji udziela się w dyrekcji przedŁódź, ul. Teresy 111,
!'iębiorstwa pok. 204, tel. 112-56-99. Dojazd autobusami: 81, 76, 74, 84 (róg ul. Szczeciń
skiej - Teresy. Pracownicy zamiejscowi mogą korzystać z hotelu robotniczego. Przyjęcie do pracy nie wymaga
skierowania z Wydziału Zatrudnienia
m. l.odzi z wyjątkiem osób, które porzuciły pracę, zostały zwolnione w tn·bądź przer'\\'a
bie natychmiastówym,
w zatrudnieniu przekracza 3 miesiące.

o.~-

:0457 g
SPRZEDAM zestaw mloTel.
„~for".
dzdeżowy
M-16-25 p0 16.
20581! g
SPRZEDAM; dywan „Po-

cieśli budowlanych,

rawodach budowlanych.

de~k

.. Toshiba"

dam. 57-28-69.
20502 g
pniach
51-30-45.
~i>rzedam.
20;)37 g
Wrz:
ZGRZEWARKE
lampy OT-40'1 - ~przedam. 51-30-46.
2.1538 g
SPR?:ED.-\M Videorecorder przeno~ny 1. wyposai.eniem I'anasonic !\V
ISO EG (mod"'! M l~B~
(no
rok), td. 35-4i-8l
20520 g
17).

ORZECH w

ATRAKCYJNĄ

suknię

sprzPdarn.
ślubną
2()'\26 g
43-62-29.
SPRZEDAM nart'l' „Epoxy". w.iąza.ni.R. r.~rzyp
407,
ce.
11 '.\Ioskwicza"
moto-rynkę 74-0?-:Je.

ROLNICZYCH w SŁA WSIE k. orocz~ '\
I PRZETARG N'IEOG HANICZO.:'<Y

SPOŁDZIELNIA KOŁEK
OGŁASZA

na

następujący ~przęt:

nikł

C-360 - 5 szt„
'. czepa ciągniko'""' - ł nt.,
rko-spycharka KT-0162 - 1 szt.,
2 ~zt.,
1 bajn zbożowy Z-056 5. Samoch6d żuk A063 _.... 1 szt„
6. Samoch6d Star W-28 - 1 sit.,
7. Kolumna parnikowa - 1 szt.,
8. Roztrząsacz obornika - 3 szt.,
9. Wiązałka ciągnikowa - 2 szt.,
10. Rozsiewacz naw. i wapn. NOI\111 - 4 szt,
11. Rozsiewacz wapna NO IT - 1 szt„
12. Kosiarka rotacyjna ZTR 165 - 1 szt.,
13. Brona zębata zawieszana - 2 szt.,
14. Plug zawlesz. 5-skib - 1 szł.,
15. Opryskiwacz nwiesz. - 2 !!zł.,
16. Sadzarka do ziemn. - 1 szt. Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 1986 roku o godz. 10 w ~wie
tlicy SKR w Slawnie.
Do przetargu mogą przystąpić jednostki gospodarki uspołecznionej oraz
rolnicy po okazani\· 7.aświadczenia z Un:ędu Gminy, bądź dowodu zapla'.y
podatku rolnego.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie SKR najpótniej na jedną godzlnP,
przed przetargiem.
Sprzęt oraz szczegółowy wykaz sprzętu można oglądać w bazie spół
dzielni na 2 dni przed przetargiem w godz. 9-14.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przeta1gu bez podania przyczyn. Spóldzielnia nie uzupełnia braków i nie odpowiada za wady ul-:ryte
w sprzęcie.
Na nie sprzedany sprzęt z I przetargu odbędzie się drugi przetarg w dn.
14 kwietnia 1981J roku o godz. 10
Ponadto spółdzielnia nasza posiada do upłynnienia części do maszyn
rolniczych i ciągników.
1
2.
3.

649-k
ft Pl
PONIEDZIAŁEK.,

WEZ:vtĘ w dz.I.nawę w
lod-0brym punkcl•
K~rpli:
kal na sklE!J>.
szaf~ <'hło<lnlcz4. OfarBiuro Cgł<>t:'I' Z03!}4
S!enkiewlcu.a 315
szt-ń,

elektrycznv 5,?i kW. Oferty 21J4Z7 Biuro O·

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW:

•

M-4 Zduńska
\'fola na M-4 lub M-5
43
Lódi. Tel. aa- -~~1 c

20533 g

3/5.
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GARAŻ

Slenkiewkza
tełt!-

składany.

Instytucjom rachunk'r,

Rybarczyk 43-98-64

11.rn

13.00 E. Dęb'lkl: .• Lud7.le z tamtej
strony .~wiata". 13.10 Powtórka z ror.
rywkl 14.00 S7tuka Pasji. ~11.00 serwis TróJkl. 15 OS Sp!ewać w t~atrze.

,„.

Pieśni
12.00
Muzycznv nC'n s!O'D
chóralne .J F'rc"r~o. 12.25 Spotkania 15.40 Sportowa Tr0.1ka. 18.00 Zaprajazzmanów. H oo Wiad 13 05 Serwis 57<.my do Trójki. 19.00 B. Prus: „Fa19.SO
JJ.lP Muzyczne raon". 1930 Trochę swlnitu.
\nformaryjny (t.).
peoetr•r.te - Przr<I 1oq_tpcieni fil· G. Ram~s·: „Fazenda sae> Bernardo".
harmonij - aud. lana TaT!l'O\\ skl~ 20.00 Katalog nallrań: Wl•hbone Ash.
„KlP1omanl~"
go IŁ). 13 2n Portretv twórców luci. 20.45 Klub Trójki kwatJran~„
Trzy
cz, I. 21.00
13 .30 Slvnne ~ri~ U.fJO Przep:1Rrl ply. tow" 14.M Fnlklc>r na mapi~ tw\•- hz~u. 21 45 K\11h Tró.ikl - ci n.
ta. 15 M T'Jd<>ra D'Jn<-~n· .. 1oje żv 2~ Oo Inf •rort~·~·e. 22 .15 Mło-1~ I 11.
1~.~0 z,·ka Pol•ka '"'!. 22.45 ,.Por\·\az•nls o
c l e". 15.10 llf'lZ ·ks. mlodvch.

REKCEl

ków

wysokoprężnycu,

Int. SIKORSKI,
GOA~SKA
lllDIW1Rl7 I

108.
1343fl-P.
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•am•cz:=

P'ROGRAM IV

l·J !'O Horyzonty wledzv. 11
· 11.59 s~·~nal
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~o

MU·

czn~u.
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\3.00
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1610
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W\ad.
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22 ~ Lektury
Akarlemla muzyki.
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ANGIELSKI dla początnkzych mgr Ba.i;bara
3'2--08-58, 74-2tl-2ll.
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wiosnków 2 (dojazd La2-0550 g
s;:irzedam.
(19';'6)
nadkuchell'llne z U.TIEWAŻNIAM 'Piecząt
Porzec7ko- OKAPY
g•iewnicką,
chałupniczo
P~ZYJ!,IĘ
Kossaka l~/1.
:!:'liepytalskl.
wyciągiem·
g
7671
wą).
„Cadycie. P'.o:rkowska 3'1
kę: „Bar bistro
W492 f!
te 1. 78-59-99
TELE.~APRAWA 48-01-49
rn. 49 Tomczak.
ma" Bema 55, MarianSPRZEDAM • Renault 5"
g
7476
Marty1T~{a.
iini.
PaEwa
Kodul>a,
na
g
20478
211556 g
33--22-52.
19190 g TELEPOGOTOWIE Witch.Jura".
NADWOZIE „Zaporożca" r/ILODY po wojsku, cukov.·ski. 84-52-00, ~3-09-32
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„Wielka czwórka" bez

LUBIN 1:0 (0:0)

ze
110 -

JAWORSKI (51 min.)

Lubina. Mało, ośmieleni częstymi
nieudanymi akcjami rywala, piłka
rze Z~głębia „odgryzali" się śmia
łymi kontratakam i. W kilku wypadkach doszło więc do dość gorących
momentów na przedpolu
bramki Bolesty. Tym• bardziej, że
ZAGŁĘBIE: Koszars~ł Mądrachowskl, Budka, Turkowski (od 73 w obronie \Vidzewa była widoczna
mln. Kubot) - Pietrzykows ki, Kqjawa, Kowalski (od 80 min. Zcjer), luka po chorym Wójcickim. Jego
Krakowski, Ptak - Kurant, Stelmasiak.
absencja sprawiła; że koledzy po
fachu tracili często 'zimną krew,
Nie bawiąc się w przysłowiowe niemal otrzymał zadanie pilnowa- interweniuj
ąc
często
nazbyt nerowijanie w bawełnę trener pił nia swojego rywala. W tym naj- wowo, a więc
i niepewnie. W norkarzy Zagłębia, powiedział po me- gorsza rola przypadła „aniołowi mie utrzymywał
się jedynie Przyczu otwarcie: - Jechaliśmy do Ło stróżowi" Smolarka. Mądrachowski byś, przejmując
„władzę" szczE'góldzi ze strachem w oczach. Chłop napracował się niemało. Bo wpra- n:e w drugiej
połowie.
cy bali się Widzewa jak żadnej in- wdzie kapitan łódzkiej drużyny ma
D,~j drużyny. Nie pomogło nawet za sobą sporą przerwę i zaległości
Zwycięska bramka 1lla &ospodaprzypomina nie, że z innymi zespo- .treningowe , ale póki mu starczyło rzy padła dopiero
w 51 minucie
łami z czuba tabeli poszło tej wio- sił, dawał się „opiekunow i" mocno
spotkania, a celnym strzałem po1ny dość gładko.
we znaki. Nie tylko zresztą Mądra pinl się Mirosław Jaworski, oWidzew, to Widzew„. Z takim cbowskiemu . Sporo też miał do trzymując plikę po skh::lncj
akcji
tet przeświadczeniem
rozpoczęli roboty przy pilnowaniu Wragi eks- Smolarka
z Wragą. Dwó,ika ta
zawodnicy z Lubina sobotnie spot- łodzianin - Pietrzykows ki. Dwójka zresztą wcześniej siała
kanie na widzewskim stadionie. Był widzewskich napastników sorawia- miesza.nie w l'kolieach spnre zapoh kar·
strach w oczach i nieco trzęsące ła bowiE!'m defensywie Zagłębia nc?,"o hramki Zagłębia. Strzelec
je·
się łydki (co było widać dość wy- sporo kłopotów.
dyuego gola dla Widzewa miał
raźnie w nerwowych akcjach zeszreszta jeszcze jedną wyborną okapołu gości na początku mecw). Ale
Nie na tyle jednak, aby mecz na zję, ale dał się zaskoczyć bram·
po kwadransie gry przyszło i po- widzewskim stadionie był widowis- k:i.rzowi Zaglę!Jia.
stanowienie : gramy jak najlepiej. kiem jednostronn ym, w którym
- Mieliśmy kłopoty z Zagłębiem
A jeśli padniemy, to było nie było wszystko co dobre należałoby zapi- Lubin. Będf\ je mieli I inni
w kop,rzed liderem tabeli I kandydatem sać na konto gospodarzy. Były, i lejnych, Lgowych meczach, także
do mistrzostwa Polski.
to wcale niemałe okresy gry, w Górnik z Zabrza
skwitowal:
których widzewiacy nie potrafili krótko trener Widzewa 8. Wa!iI „górnicy" z Lubina rozpoczęli skutecznie przełar.:ać broniących ~6ra. Czy sprawdzi się tn
przepodość śmiały „fedrunek".
Każdy się całkiem poprawn:e piłkarzy z wiednia?
WIEStJAW Wll!}Bl':L
WIDZEW: Bolesta - Przybył, Iniuba, Walczak, Kamiński - Cisek
(ocl 88 min. Nowak), Swiątek, Jaworski, Ka,jrys - Wraga, Smobrek
· (ocl 71 min. LeszcFyk}.

MOT OR LUB LIN

LI-{S 1:0 (1:0)

•

''

'

1:0 - Szcsepańskl (23 mln.).
MOTOR: Opolski - Fiuta/, Boguszewsk i (od 88 min. Dec), Góra.
Bartouew11k i - Jasina, Iwanicki, Grzanka, Szczepański - Gładysiewicz, Łatka.
.
I.KS: Zb. Robakiewic 1 - Bendkowski , Klimas, Wenclewski , Sy.
bilski - Chojnacki, Gierek, Kruszankin , Ziober (od 34 min. Ifasztelan) - R. Robakiewic z (od 7Z min. Więzik), Baran.
Licząc po kolei,
odległości
dopiero po 8 najbliższej
wybijając
meczach
jesiennej
i wiosennej piłkę na rzut rożny. Dwukrotnie
rundy rozgrywek piłkarskiej eks- zaś nie pozwolił sobie strzelić gotra klasy. jedenastka f.l<S zeszła ~ la Iwanickiem u, który
był przetJlacu gry pokonana Dokonał teJ cież
w swej karierze
królem
si:tuki Motor Lublin, który- zupeł strzelców ekstraklasy .
Te fakty
nie zasłużenie
zainkasował dwa wymownie świadczą o tym, że ten
utalentowan y zawodnik prawidło
wo · się rozwija i od początku run·
WYNIKI 23 KOLEJKI EK!JTRAdy wiosennej
wykazuje wysoką
KLAS Y: Lechia Bałtyk 2:0
formę. W 23 min. puścił
jednak
(2:0), Zagłębie S. GKS Z:ł
„głupią bramkę''. Szczepański
o(O:S), Motor ł..KI 1:0 (1:0).
trzymał podanie od Grzanki z głę
Górnik Włb. - gląsk 0:0, Lebi ·pola. Znajdował się w narożni
rla - Ruch 0:0, Wid~e"'. - Za·
ku boiska, tuż przy chorągiewce
rtębie L. 1:0 (0:0), Gormk Z. -:oznaczającej wykonywan ie
korneStal l\L Z:O (0:0), Lech
Pogon
rów i posłał piłkę na pole karne
1:0 (0:0).
łodzian. Bramkarz tKS przewidyTABELA
wał, że będzie dośrodkowywał on
35:11 36-19
l. WIDZEW
piłkę i wybiegiem usiłował zażeg
2. Górnik Zabrze 33:13 58-16
nać niebezpieczeństwo. Piłka tym33:13 42-21
3. Legia
dasem, jak to się popularnie o32:14 30-17
4. Lech
kreśla, „zeszła z nogi" lubelskie5. GKS Katowice 25:21 35-32 mu piłkarzowi, a dodatkowo silny
24:22 32-31
6. Pogoń
podmuch wiatru skierowął Ją pro23:23 28-ZS
'1. ł.KS
sto „w okienko", pomiędzy ręko
23:23 30-29
8. Ruch
ma łódzkiego zawodnika. Po tym
23:23 26-26
9 Sląsk
spotkaniu rozmawiałem z trene3()-41
22:24
10. Górnik Włb.
rem Z. Gutowskim, który był zda18:28
18-26
11. Lechia
17:29 22-38
12. Motor
16:30 13-2P
13. Zagłębie L.
15:31 16-28
14. Stal M.
l!'i:31 21-38
15. Bałtyk
14:32 21-44
16. Zagłębie S.

punkty. Był t.o bez w'}tpienia pojedynek młodego łódzkiego bramkarza - Zb. Robakiewic za z drui!yną gospodarzy,
z którego wy·
chodził on w sumie obronną ręką
Trzykrotnie w drugiej połowie meczu bronił silne strzały ł.atki
z

Włókniarz

-

nia, źe młodemu, niEdo~wiadczone
mu bramkarzow i mogą się zdarzać
takie właśnie interwencje . ~iusi on
po prostu zapłacić frycowe za ligowe występy. W późniejszych frł~ ·
mentach meczu w zupełności '!.rehabilitował się i można uznać go
nawet za najlepszego
zawodnika
na boisku.
Spotkanie mimo grzą~l~iej
murawy (płyta stadknu Motoru położona jest poniżej
lustra wody
przepływającej obok rzeki i gdy
postawiło się przed spotkaniem na
murawie nogę,
to tryskała spod
niej woda) mógł się podobać. Było
to także widowisko prowadzone w
szybkim tempie: Piłkarze zagrożo
nego spadkiem
~Iotoru wykarall
ogromną waleczność,
zastosowali
agresywne krycie na całej szerokości boiska, podczai; gdy piłkarze
LKS nie podjęli te.i mc;skicj wal~i
Inna rzecz, że mieli oni również
kilka doskonałych sytuacji strzc·
leck!ch (Kruszankin , Baran i Gie
rek). Zabrakło jednak łutu szczę:i·
cia i precyz'ji Duża ochotę do 1-(ry
wykazywał Baran, który po kilku
słabszych
występach po
powrocie
z Ameryki Południowej, ni' leża I do
silnych punktów drużyny
Widać
mecz z Hiszpanią, który o<lbedzi<'
się w najbliższa środę mribilizuj?
kadrowiczów , którzy che;,; udowo<l·
nić swoją przydatność
do reprP·
zentacji.
(a.szym.l

["ł
l
" '\

i porazka

ylko dwie drużyny zapewniły sobie miejsce w „wielkiej czwórce" ekstraklasy
_
koszykarek
po
sobotnich
meczach rewanżowycll, rozpoczęte
go w ubiegłą środę turnieju play
off.
W' dol>orowym towarzystwi e znalazł się ŁKS, który d.wie rundy
poprzedzające turniej zakończył jedynie z jedną porażkri (ze Slęz~ ·
~e
Wrocławiu)
oraz poznański
Lech. O ile obecność łodzianek nie
stanowi absolutnie żadnego zaskoczenia, to awans Lecha jest spon1
niespodzianką. Poznańskie „kolejarki" wygrały sobotni rewanż pod
koszami Krakowa, wypychając z
szansy walki o obronę mistrzowskie;;o , tyfułu (ba nawet srebrnego lub brązowego medalu) Wisłę,
która wypadła poza nawias decydującej fazy rozgrywek Po 25 la-

kończyli

Słuszne pretensje miał do swoich
podopieczny ch trener J. :Hachciń
ski. Jak można dać sobie wydrzeć
zwycięstwo na 7 minut przed zakończeniem spotkania z Jagiellonią Białystok? Zdarza to się tylko
piłkarskim
nowicjuszom , a przeW hali łódzkiej Gwardii ocrbył się cież do takich
nie można :zaliczyć
kolejny międzynarodowy
turniej zawodników zespołu gospodarzy.
juniorów w boksie o „Srebrną Łód Prz
ednóbramko we
rzewa ze
kę". Uczestniczyl i w nim
młodzi
pic;:~ciarze Dunawa Lom z Rułga
rlj l'S<: i Dynama Berlin, polscy
DUŻY LOTEK
kc.drowiczt>
oraz
reprezentac ja
Gwardvjs!d ego Pionu
Sportowego
I LOSOWANIE
,,'Srrhrną ł,ótłkę" wywalczył
D.
Mróz z warszaw!lłtiej Legii, ~tóry
6, 13, 16, 18, 22,·28
jest wychowank iem
znakomitego
przed laty zawodnika - J. Gordod. 23
t'ai.,. Naj)epszym technikiem
imprezy zo~lat M }late.ja (GKS JaU LOSO\V ANIE
strzębie> . n'ajlepszym juniorem spośród za wodników reprezentujących
17, 22, 25, 30, 31, 39
GPS wvbrano T. Stasiełuka (Gwardia Biatystok). a najlepszą walkę
LIGA ANGIELSKA
stoc:>:yli w półfinale (waga lekkopółśrednia.) Z.
Grajewski · (FAM Arsenal - Coventry
3:0
Ch€'.łmno) i W. Malski (!gloopol).
Aston V. - Birmingham
0:3
•
•
Ipswich - West B.
1:0
Liverpool
6:0
Oxford
W f'ldań~ku „omiast zakończy. Luton _ Evert«i
2:1
ly się indywidualn e
mistrzostwa Manchester u. - 'Manchester c 2:2
Polski seaiorćw w .boksie. t.odzia- N~castle - Tottenham
2:2
ni•~ nie ndnleśll znaczących sukce- Nottingham 4:3
Leicester
li
Queens
P.
2:
l
Watford
sów Brązowe me d a 1e wywa1czy
Southampto n _ Chelsea
O: I
tylko zawodnicy Gwardii
J. We5t H. - Sheffield w.
1:0
Kaczmarek (lekkośrednia) i Ciecie- Ba;rnsley
1:?.
Carlisle
ra (średnia) .
~ o
(ssym,) BudfQl'.d - Hudderflel<i

dla

roz
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p0 gOD,

zaczarowała

Natomiast już od sobotniego wieczora mają wolne i mogą przygotc>wywać się do świątecznego urlopu koszykarki ŁKS. Po niezbyt
imponującym występie w Szczecinie, w sobotę pod własnymi kosza11;2i podopieczne H. Langierowi cza zwyciężyły Czarnych, odnotowując
na swym koncie kolejną
setkę 105:66 (52:26). Punkty zdobyły dla r~KS: Laskowska. i Sędzicka
po 19, Tur~ka 16, Sidoruk 15, Janowska i Ma.dej po 14, Skura 6,
Klęczar 2. Najwięcej dla Czarnych:
lgnatowicz 15, Maciejewsk a 14.
Koszykarki ŁKS nie poyJtórzyly
błędów ze środowego spotkania w
Szczecinie, gdzie kontrolując wprawdzie ~rę pozwoliły przeciwnicz kom
na prowadzenie , jeszcze po przerwie. Pod własnymi koszami
ło
dz!anki zdecydowan ie nadawały ton
walce, uzyskując zdecydowaną przewagę, która w 6 min,
wynosiła
14:4, a w 11 29:8, kończąc spotkanie wysoką wygraną, na którą zapracowały także młode zawodnfrzkl, a wśród nich m.in. Chylińska
i Wojtczak.
.
Po świątecznej przerwie, 2 kwietnia koszykarki, ł,KS rozpoczną rywalizację w czołowej czwórce. od
mcc:r.u ze Spojnią.
w
Gdansk Il.
Spójnia pokonała w Poznaniu AZS
M:83. wygrywając także w niedzielę

88:71.

Dziu ra w siat ce
•

!.

li

przęg.rana

ręczni

Anilana przegrała to spotkanie
na własne życzenie. Nie będzie tu
usprawiedli wieniem tłumaczenie, że
był to zawsze dla łódzkiej slódemki niewygodny rywal. Skoro jednak gospodarze
spisywali się w
obronie jak nowicjusze (strefa przed
bramka stanowiła
przysłowiowy
szwajcarski ser), a dodajmy jes'.!:cze dó tego. bardzo słabą dyspo'zycję bramkarzy Marszalka I
Pietrasika, będziemy
mieli caly
obraz tego meczu. W przeciwień
stwie do łódzkiej drużyny zabrząń
scy szczypior;niści bardzo dobrze
walczyli na kole (obrona S-!), co
spowodowało że
przez cały czas
prowadzili różnicą jednej bramki.
Tylko w 47 min. spotkania gospodarze objęli
prowadzeni e
24:23.
l<iP-tl• w polu
występowało ich„.
czter·ech zawodników
(Dziuba i
Kowacki odbywali karę 2 minut).
_
-_

l

WYNlKT: Wybrzeże Gda1\!<k Stal Mielec 3J :20 (17Al) , Anilana
- Pogoń Zabrze
29:30 (16:16),
Slask Wrocław - Hutnik
Kraków 29:25 (12:15)
Korona
AZS War52awa 21 19 . (10:8), Stal
Gorzów - ChKS 33:38 (15:14).
TABELA
I. Wybrzeże
;a :2
2. Sląsk
Hi. 5
J . ANILANA
U:6
4,

6.

'O .
8.
9.
10.

usiłowali oni „dobić" rywali, pod-·
czas gdy właśnie oni zadali im
celny cios. · Jeden z nie!icznycłl
kontrataków zakończył się zdobyciem przez gości wyrównującego
gola. Bł.id stoperów bezlitośnie wykorzystał dopiero co wprowadzon y
na boisko - Szugzda. Tej sytuacji trzeba jednak poświęcić nieco
miejsca. Otóż mecz w Pabianicach
rozgrywany był przy po~wistym
wietrze, który utrudniał przeprowadzanie ofensywnyc h akcji, Do
przerwy przewagę posiadali goście,
ponieważ J;>ył on ich sprzymierzeń
cem, po przerwie zaś był dodatkowym atutem gospodarzy. I oto
piłkarze Jagiellonii, którym w drugiej połowie „wiatr wiał w oczy"
potrafili zdobyć gola. Była to jednak wzorowo przeprowad zona akcja, podczas której „piłeczka jak
po sznureczku" krążyła od nogi
do nogi nie odrywając się„ od
ziemi, Tak właśnie należało walczyć w tych trudnych warunkach.
Widać piłkarze zapomnieli o tym,
albo po prostu zabrakło umiejęt

I Górnik Knurów - Start 3:1 (1:0)

ności.

Wynik remisowy 3est sprawiedliwym odzwiercied leniem tego co
działo się na boisku. W pierwszych
45 minutach gry dogodne trzy pozycje zmarnowali goście (w 8 min.
J. Bayer, w 8 min. ~Uchalewics i
w 21 mln. Mojsa z półwoleja, nie
potrafili zmusić do kapitulacji Stefańczyka). Włókniarz uzyskał prowadzenie po strzale Rutkowskie go.
Piłka odbiła się jeszcze po drodze
od jednego ze 1toperów Jagiellon!!
i wpadła do 1latk1,
(s1ym.)

1:0 - Kuczyński (1 min.), Z:O Janduda (69 min.), 2:1 Ciejka
(77 min.), 3:1 - Zagórski (82 mil1.).
START: Ossowski - Trojanowski, Ciejka, Drapiński, Serek
Krzyczmani k, Karolak, Kasperkiewicz, Krawiec - Gajewski (od 5
min. Molenda, od 60 min. Kuś),
Matusiak.
Żółte kartki otrzymali: Ciejka i
TroJanowsk l (Staro oraz Krettek
(Górnik).
O ocenę spotkania poprosiliśmy
trenera bałuckiej jedenastki
Marka Wozińskiego. Na )t01\cowym rezultacie w dużym stopniu zaważyły
pierwsze
minuty
meczu. Ciejka podawał pi1kl'l do
Ossowskieg o,
któremu odbiła się
ona od piersi I napastnik gospodarzy nie 7.marnował tej sytuacji (zupełnie co innego twierdził
bramkarz Startu, którego zdaniem
piłkarz Górnika wybił mu piłkę
z rąk). Musieliśmy zatem rozluź
nić 11zyki obronne i przejść do ataku, by wyrównać poniesioną stratę. Do przerwy z:adania tego nio udalo nam się zrealizować. Duży
wpływ na to miała kontuzja Gajewskiego jut w 5 min. (zerwanie
wiązadeł w stawie skokowym (i
widać było, że „po trupach", przy
przymykającym oezy na :faule gospodarzy arbitrze z Rzes:r:owa J. Dubielu, G6rnilc chce .odnieść
zwycięstwo).

W drugiej połowie po błędzie
Ciejkl straciliśmy jednak drugiego
gola. Pode,rwali4 my &ię · do ataku
i muszę przyznać, że sam byłem
zaskoczony postawą moich podopiecznych. Grali naprawdę dobrze.
Ciejka zrehabilitował się za po-

• • •

W niedzielę rozstrzygnęła
się
;uawa mistrzostwa Polski
mężczyzn. Sosnowieck ie Zagłębil' poko·
na.Jo Górnika Wałbrzych 76:72, się
l;'ająo po miano najlepszego zespotu w kraju. Brą.zowy medal zdobyli koszykarze wrocławskiego i:lląska,
wygrywając dwukrotnie z poznań
skim Lechem.
(wrb)

Anilanę

Od porażki rozpoczęli piłkarze
Anilany rewanżową . rundę
rozgrywek ekstraklasy.
Przegrali
oni we własnej hali
z Pogonią
Zabrze 29:30 (16:16).
Bramki dla
lodzian strzelili: Dziuba 11, Robert
10, Kordowieck i 4, Jatczak i Kosma po 2, Kowacki i Klimek po O.
Najwięcej goli dla gości
zdobyli:
Kaczmarek 7, Temich 6 i Konitz
S.
Na minut~ przed zakończeniem
tego spotkania podyktowan y zostal
dla gospodarzy rzut karny przy
stanie 28:29. Do
jego wykonania
podszedł Kordowieck i.
Niezwykle
silny rzut i piłka wylądowała pod
poprzeczką bramki gohci.
W tym
momencie zawodnicy Pogoni zacz<;·
li protestować, twierdząc że lodzianin przestrzelił. Sędziowie doklad·
nie sprawdzili siatkę
i.„ dziura
która powstała po tym rzucie, wyłecznemu zespołowi ~:3.
rażnie świadczyła o tym, że gol zoLEKT\.A ATLETYI\A . Na przeła stał zdobyty prawidłowo. Anilana
jowych MS triumfowali J. Ngugi zatem wyrównała, ale go~cie zna(Etiopia), a wśród kobiet z. Budd leźli się w posiadaniu piłki i w
(Anglia). Najlepsza z Polek R. Ko- uprzywilejo wanej sytuacji. Dokład
kowska zajęła 13 miejsce.
nie ją. rozgrywali,
czekając na
SKOKI NARCIARS KIE. Ostatni błąd gospodarzy i na 18 sekund
w tym sezonie konkurs
skoków przed zako1'iczenie m
tego meczu.
narriarskich zaliczany do punktacji zdobyli, jak się później okazało,
PS, na 90-metrowe j skoczni w Pla- zwycięska bramkę. Na ratowanie
n!cv '"'·y grnł Austriak E.
Vettori jednego punktu zabrakło po prostu
,h.., '~owal był 12.
I 'Zasu.„

Wiatr przeszkadzał w grze T
,...

'tód

Poznań

tach pierwszolig owej egzystencji.
Po zwycięstwie w Pabianicach ,
kiblca koszykarek Włókniarza łu
dzili się nieco, że Piotrkiewic z i
jej koleżanki zdołają na tyle wykrzesać jeszcze sił, że wygrają sobotni rewanż we wrocławskiej Hali Ludowej. Nie udało się. Koszykarki Ślęzy, mające na swu:l'I}
koncie dwie ligowe porażki z pa•
bianiczanka mi, nie dały żadnych
szans i pokonały Włókniarza 59:46
(26:22). W tej sytuacji musiało dojść
wczoraj do trzeciego decydują~ego
spotkania, które wygrała
Ślęza
66:4.8 (36:29). Punkty zdobyły
dla
Włókniarza: Piotrkiewic z 15, Bloch
12, Knkleła 9, Stefańczyk 4. Chrześ
cijanek i Warchoł po 3, Urbankowska 2. Najwięcej dla Slęzy· P:iwfak 22, l{o1valska i I~ępka po 13
Zdaniem trenera W. Wincka. o
przegranej Włókniarza w
duże.i
mierze zadecydowała słaba dyspozycja Urbankowsk iej, która
nie
zdobyła do przerwy ani
jednego
punktu, kończąc występ w
Hali
Ludowej jednym celnym rzutem, a
w 26 minucie „spadła" za
pięć
przewinień osobistych.
Drugą. serię turnieju play off rozpoczną pabianiczan ki spotkaniem Z
kwietnia z krakowską Wisłą
we
własnej hall.
------·~~....u~a~----.,,...,

1

·HOKEJ NA LODZIE. Udanie zapolscy hokeiści udział w
Mistrzostwa ch świata grupy „B"
drużyn do lat 20 w Klagenfurci e.
W ostatnim meczu turnieju Polska
wygrała z Austria aż 12:1.
Po trzy bramki w tym meczu
zdobyli: Batkiewicz i Pacuła, po
1 Musiał, Czerwiec,
Goliński
Ilybowski, Czapka i St. Chrobak.
Po tym
zwycięstwie
Polacy
awansowali do grupy „A".
Awans do grupy „A" ME wywalczyli także nasi juniorzy, wygrywając z Danią 15:3.
I'IU(A NOŻNA. W rewanżowym
eliminacy ym meczu piłkarskich
ME juniorów do lat 16 (grupa 10)
Polska zremisowała w Bydgoszczy
z Austria 2:2 (0:0)
Do finałów awansowali Austriacy, którzy celniej strzelali rzuty
karne - 3:1. Pierwszy mecz tych
dl'użyn zakończył się remisem 2:2.
LY2..WJARS TWO HGUROWE . W
Genewłe ostatni
zloty medal na
MS zdobyli w tańcach obrońcy mistrzowskieg o tytułu N. Biestiemianowa i A Bukm (ZSRR) wyprzedzając swych rodaków M. Klimową i S. Ponomarienkę oraz Kanadyjczyków T Wilson i R. McCalla
Pif.KA SIATI\.OWA .
Po
ra:r
trzeci tytuł mistrzyń Polski Juniorek zdobył.V młode siatkarki Czarnych Słupsk.
Szóstka
łódzkiego
Startu zajęła 4 miejsce.
W MP juniorów triumfowali siatkarze l\JDK W-wa,
wyprzedzająr
lódzką Resursę, która uległa sto-

i AZS

Korona

5. Stal

Jagiellonia 1:1 .(0:0)

1:0 - Rutkowski (63 min.), 1:1 Szugzda (83 min.).
WŁOKNL.\RZ: Stefańczyk - Bardelski, Komorowsk i, A. Jacek Wojciechow ski, Rutltowski, Ciesielski (od 55 min. W. Nowak), Sowiński Perydzyński, Rosiński.

Wisły

G.

Pogoń

AZS

Hutnik

Stal M.
ChKS

235-231
281-239
281-240
14:6 259-250
10:10 230-2.38
8:12 237-228
8:12 2.Hl-230
7; 13 225-238
~:16 233-305
2:18 257-307

Łódzki beniaminek - ChKS spotkał się w Gorzowie, z debiutującą
również w
rozgrywkac h. drużyną

tamtejszej Stali.

Mecz zakończył
gospodarzy 33:28
(15:14}. Bramki dla ChKS strzelili: Kołodziejczak 9, Gullliński 5,
Waliski i Melski po 4, Kolczyński
przednią niefortunną interwencję i 3, Stegliński 2 i l{rysiński 1, najpo rzucie rożnym (główką) uzys- więcej dla Stali: Sadowy 12 i My·
kał kontaktową bramkę. Od tego śllwiec 5.
(a.szym.\
momentu posiadaliśmy inicjatywę i
wydawało się, że mamy przeciwników „na widelcu". Tymczasem gospodarze zdobyli trzeciego gola po
ewidentnym spalonym. Kuriozalna
sytuacja. Będący na pozycji niezgodnej z przepisami piłkarz GórNiemal wszyscy czołowi kolarz ·
nika podawał jeszcze piłkę w przód
do będącego bliżej bramki Ossow- profesjonaln i stanęli na starcie 5;;
skiego kolegi. Sędzia nie uznał na- Criterium Internationa l, trzye:tapo·
wego wyścigu rozgrywane go w oszych protestów.
kolicach Antibes. Zwycięzcą
te)
(a.sz.) trudnej imprezy, składającej
s't 'l
WYNIKI GRUPY U: Unia
Tar- etapu ze startu
wspólnego, ja~ć/'
nów - Polonia Bytom 0:0. Górnik
Knurów - Start 3:1 (I :O), Broń - górskiej i jazdy indywidualn ej n:i
Stal St Wola 0:1 (O:O) Ursus
czas, został 26-letni Szwajcar Up
Igloopol 2:1 (0:1), Olimp)l:i Elbl ~ !( - Zimmerman n z
włoskiej
grupy
Wi~!a 1:0 (0:0), Włókniarz Jagiel.
lonia l:l (0:0) Błękitni - I~orona „carrera". Wyprzedził on faworySeana Kelly'ego (lrlan<lia 1:1 (l:l). Hutnik Kra·k ów - Resovia ta KAS) i G. Lcmonda (USA - „La
Rzeszów 1:0 (0:0).
1. Polonia
26:8
27-13 Vie Claire").
2. Wisła
2ł:l0
25-JJ
W wyścigu startował także
L.
3. Stal St. )Vala
20:14 24-19 Piasecki.
Brak doświadczenia
w
4. Broń
~0:14 17-12
5. Hutnik
!9:15 21-11 imprezach profesjonałów dał o sobie
znać
już podczas
6. Iglooq;iol
pi erwszego
18:16 H-14
7. Górnik
17:17 2.1-21 etapu. Piasecki przegapit moment
8, Jagiellonia
17:17 16-16 1rozerwania się peletonu i pozostał
9. Korona
15:13 12-15 w drugiej grupie, która
straciła do
10, WŁOKNIARZ
15:19 H-17
11. Ollmpla E.
15:19 20-2:, zwyci~zcy wiele minut.
Grupa „Dcl Tongo Colm:go" po12. R~sovla
15:1~
12-l'f
13. START
15:19 1~-ZG magała tym razem R.
Golzowi
14. Błękitni
12:22 16-~'.l <RFN), który w efekcie zajał
12
15. Ursus
12:22 13-2~ miejsce w koi1cowcj
klasyfikacji .
16. Unia
11:23 17-29
Przed wyjazdem na
CritE:rium
WYNlKI GRUPY I: Szombierki Piasecki przyznał się, że nadal czuje
się
jak
junior debiutujący wśród
- Zawisza 1:1 (O:O), Gwardia War·
szawa - Moto Jelcz 0:0, Odra Opo. starszych kolegów. „To zupełnie in•
le - Zagłębie Wałb. 1:1 (1:0). GKS ne wyścigi - mówił - cały czas
.Tastrzębie - Radomiak ! :O. (1:0, O.'ra
jestem
jeszcze
„praktykan tem"
Woclzislaw - Ollrni>la Poznafl
O:O,
Dozamet - Slęu Wrocław 1:0 (0:0), wśród profesjonałów i myślę, że w
St ·l Stccznia - Chrobry Glo~ów O:O, najbliższym czasie o poważniejszy
firka Piast Gll.wLce 1:0 co:O),
sukces będzie trudno".
się

zwycięstwem

iasecki jak.„ joni

